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Κατάρρευση. Αυτό είναι το μονολεκτικό
συμπέρασμα της τελευταίας έκθεσης
για την κατάσταση και τις προοπτικές

της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic
Outlook) που εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Η συρρίκνωση της παραγωγής, τα
κλεισίματα των επιχειρήσεων, η διόγκωση του
χρέους, η εκτίναξη της ανεργίας και της φτώ-
χειας θα μπορούν να συγκριθούν μόνο με τη
Μεγάλη Ύφεση που είχε χτυπήσει τον πλανή-
τη πριν από ενενήντα χρόνια. 

Το ΔΝΤ θεωρεί υπεύθυνο τον κορονοϊό για
την οικονομική κατάρρευση. Το πρώτο, εισα-
γωγικό, κεφάλαιο της έκθεσης έχει τίτλο “ο
Μεγάλος Εγκλεισμός” (The Great Lockdown).
Ο εγκλεισμός, όμως, δεν οφείλεται στον ίδιο
τον ιό: οφείλεται στην αδυναμία της ανθρωπό-
τητας να αντιμετωπίσει με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, στον 21ο αιώνα, την  τελευταία “επίθε-
ση” της φύσης. Υπάρχουν πολλοί και διαφορε-
τικοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή
την αδυναμία. Αλλά υπάρχει μια κοινή συνι-
σταμένη πίσω από όλους αυτούς τους διαφο-
ρετικούς παράγοντες. Και αυτή η συνισταμένη
ονομάζεται “καπιταλισμός”.

Ο “Μεγάλος Εγκλεισμός” έχει στείλει ήδη
μέσα στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες 22
εκατομμύρια εργάτες στην Αμερική στο ταμείο
ανεργίας. Είναι, με μεγάλη διαφορά, η μεγα-
λύτερη μηνιαία αύξηση της ανεργίας στις ΗΠΑ
από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.
Το 2009, στο απόγειο της “κρίσης χρέους”, οι
μηνιαίες αιτήσεις ένταξης στο ταμείο ανεργίας
είχαν φτάσει στα 2,6 εκατομμύρια. Και το μέλ-
λον διαγράφεται ακόμα πιο σκοτεινό -ακόμα
και με τα πιο αισιόδοξα σενάρια.

Η έκθεση του ΔΝΤ είναι αποκαλυπτική: απο-
καλυπτική καταρχήν για το μέγεθος της οικο-
νομικής καταστροφής που έρχεται. Αλλά απο-
καλυπτική, ταυτόχρονα, για το μέγεθος της
προδοσίας, για την προκλητική υποταγή, ακό-
μα και αυτή την ώρα, της πολιτικής στα συμ-
φέροντα μιας χούφτας, κυριολεκτικά, μεγαλο-
επενδυτών και μεγαλο-κερδοσκόπων.

Η  μελέτη του ΔΝΤ στηρίχτηκε σε μια σειρά
από “υποθέσεις εργασίας”. Η κυριότερη από

αυτές αφορά στην ίδια την εξέλιξη της πανδη-
μίας: το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η παν-
δημία θα κορυφωθεί μέσα στον Μάιο και τον
Ιούνιο για να υποχωρήσει στη συνέχεια μέσα
στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το παγκό-
σμιο ΑΕΠ, με βάση αυτό το σενάριο, αναμένε-
ται να συρρικνωθεί φέτος “μόνο” κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες. Το νούμερο μπορεί να
ακούγεται μικρό αλλά δεν είναι. Στην πραγμα-
τικότητα είναι εφιαλτικά μεγάλο. Από το τέλος
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα μό-
νο μια φορά έχει πέσει ο παγκόσμιος “ρυθμός
ανάπτυξης” κάτω από το μηδέν (δηλαδή να
έχει γίνει στην πραγματικότητα “δείκτης συρ-
ρίκνωσης”): το 2009, τη χρονιά που “άνοιξε”
με τη χρεοκοπία της Λήμαν Μπράδερς (Σε-
πτέμβριος 2008) και “έκλεισε” με την εξάπλω-
ση της “κρίσης χρέους” σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη. Τότε το παγκόσμιο ΑΕΠ είχε συρρικνω-
θεί κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Τώρα το
“βασικό” (και πιο αισιόδοξο) σενάριο του ΔΝΤ
προβλέπει συρρίκνωση σχεδόν διπλάσια. Και

τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα αν ο κο-
ρονοιός δεν υποχωρήσει στο δεύτερο εξάμη-
νο του έτους.

Το Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία
θα ανακάμψει “δυναμικά” μέσα στο επόμενο
έτος, με τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης να
φτάνει στο 5,8%. Αλλά αυτό το σενάριο στηρί-
ζεται στην αισιόδοξη (και αβέβαιη τουλάχι-
στον) πρόβλεψη πως δεν θα υπάρξει μια νέα
έξαρση της πανδημίας τον επόμενο χειμώνα.
Αλλά ακόμα και αυτό το αισιόδοξο σενάριο
σημαίνει ότι η ανάκαμψη δεν πρόκειται να
κλείσει τις πληγές που θα έχει αφήσει πίσω
της η φετινή ύφεση. Οι προηγούμενες εκτιμή-
σεις του ΔΝΤ (Ιανουάριος 2020) προέβλεπαν
ανάπτυξη αθροιστικά 6,8% μέσα στη διετία
2020-21. Τώρα, ακόμα και με το καλό σενάριο
δεν θα ξεπεράσει το 2,6%. 

Πολλαπλά σοκ
Παρόλο που οι “αναπτυγμένες οικονομίες”

αναμένεται να έχουν χειρότερες επιδόσεις
(πτώση 6.1%) από τις “αναδυόμενες” (πτώση
1%) το Ταμείο προβλέπει ότι οι φτωχότερες
περιοχές του πλανήτη θα αντιμετωπίσουν πολ-
λαπλά σοκ: κατάρρευση των τιμών των πρώ-
των υλών (το βασικό εξαγωγικό προϊόν για τις
περισσότερες από αυτές), ακόμα μεγαλύτερη
διάβρωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας,
απότομη επιδείνωση των συνθηκών χρηματο-
δότησης. Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι όροι; Οι
επενδυτές – κερδοσκόποι (παρά τη φιλολογία
των απολογητών της αγοράς που μιλάνε για
“υγιή επιχειρηματικότητα” δεν υπάρχει διαφο-
ρά μεταξύ τους) θα αποσύρουν τα κεφάλαιά
τους από τις φτωχές χώρες και θα τρέξουν να
τα μετατρέψουν σε ομόλογα του αμερικανικού
ή του γερμανικού δημοσίου για να εξασφαλί-
σουν ότι δεν θα τα χάσουν. Αργά ή γρήγορα
δεκάδες χώρες θα βρεθούν στο δόκανο του
ΔΝΤ και των προγραμμάτων του, που θα τις
αναγκάζει να κλείνουν ΜΕΘ για να ξεπληρώ-
νουν τα χρέη τους για πολλά χρόνια – και όλα
αυτά στο όνομα της διάσωσης της οικονομίας
τους από το σοκ του “Μεγάλου Εγκλεισμού”.
Τα σοκ που θα αντιμετωπίσουν οι φτωχές χώ-

ρες, με άλλα λόγια, δεν θα έρθουν από τον ου-
ρανό: θα επιβληθούν από τους “επενδυτές”
και τον παγκόσμιο χωροφύλακά τους, το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο. 

Το σοκ θα είναι πολύ βαρύ για την ελληνική
οικονομία που, παρά το τυπικό τέλος των μνη-
μονίων, εξακολουθεί να ζει στη σκιά ενός δυ-
σθεώρητου χρέους. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ύφε-
ση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον παγκό-
σμιο μέσο όρο (κοντά στο 10%) ενώ η ανάκαμ-
ψη αναμένεται αναιμική στο 2021. Η ανεργία
θα απογειωθεί ξανά σε μνημονιακά επίπεδα –
και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2022. 

Ο ελληνικός καπιταλισμός θα βρεθεί με βεβαι-
ότητα αντιμέτωπος πολύ γρήγορα με όλα αυτά
που προβλέπει το Ταμείο για τις “υπερχρεωμέ-
νες χώρες”: κατάρρευση του τουρισμού, φυγή
κεφαλαίων, άδεια ταμεία, χρεοκοπίες. 

Η “βοήθεια” από την Ευρωπαϊκή Ένωση εί-
ναι απλά και μόνο ένα ανέκδοτο: το ποσό που
διαθέτει είναι ψίχουλα και θα είναι δάνεια και
όχι επιδοτήσεις. Δηλαδή οι χώρες θα πρέπει
να τα ξεπληρώσουν -με έξτρα φόρους και έξ-
τρα περικοπές μέσα στα επόμενα χρόνια. Τα
περιθώρια ελιγμών θα στενέψουν δραματικά
για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη μέσα
στους επόμενους μήνες. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξέρει ότι τα
μέτρα αντιμετώπισης του ίδιου του ιού αλλά
και της οικονομικής κρίσης απειλούν να ξεση-
κώσουν θύελλες. Όπως γράφει μια άλλη έκθε-
ση που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες “πολλές
χώρες παραμένουν ευάλωτες σε νέες διαμαρ-
τυρίες”. Η “λύση” που προτείνει το ΔΝΤ είναι
να πάρουν οι κυβερνήσεις τα μέτρα “σταδια-
κά”, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να
συνηθίσουν στις νέες συνθήκες (ακραίας φτώ-
χειας) που έρχονται. “Καλή επικοινωνία” με
τους πολίτες (το Ταμείο δεν διευκρινίζει αν τα
γκλομπ και τα δακρυγόνα εντάσσονται σε αυ-
τή την οδηγία). Και δηλώσεις για τα δώρα
προς τις επιχειρήσεις που θα επαναλαμβάνουν
ότι “είναι προσωρινά”. 

Φυσικά όλοι ξέρουμε ότι δεν θα είναι καθό-
λου προσωρινά. Το πιο εξόφθαλμο παράδειγ-
μα είναι οι ελληνικές τράπεζες που όχι μόνο
δεν χρωστάνε τίποτα από τα δισεκατομμύρια
που πήραν από τον ελληνικό λαό για την διά-
σωσή τους αλλά τον απειλούν τώρα και με κα-
τασχέσεις αν δεν τους δώσει και ό,τι άλλο του
έχει απομείνει.

Όσο γερνάει ένα ταξικό κοινωνικό σύστημα ,
έγραφε πριν από ενάμιση αιώνα ο Καρλ Μαρξ,
τόσο πιο παρασιτική και καταστροφική γίνεται
η άρχουσα τάξη -τόσο μεγαλώνει, δηλαδή, το
χάσμα ανάμεσα στα συμφέροντά της και τα
συμφέροντα της κοινωνίας. Αργά ή γρήγορα
φτάνει σε ένα σημείο όπου η διατήρηση της
κυριαρχίας της υπονομεύει την ίδια την επι-
βίωση του συνόλου. Για να χρησιμοποιήσουμε
τα ίδια τα λόγια του Μαρξ, “σε μια ορισμένη
βαθμίδα της ανάπτυξής τους, οι υλικές παρα-
γωγικές δυνάμεις έρχονται σε σύγκρουση με
τις παραγωγικές σχέσεις... (δηλαδή) με τις
σχέσεις ιδιοκτησίας... Από μορφές ανάπτυξης
των κοινωνικών δυνάμεων οι σχέσεις αυτές με-
τατρέπονται σε δεσμά τους. Τότε αρχίζει η
εποχή της κοινωνικής επανάστασης...”

Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Έκθεση ΔΝΤ - η χειρότερη οικονομική κρίση

Τίποτα δεν δείχνει πόσο δραματικές είναι οι εξελίξεις στην οικονομία όσο η βουτιά στην
τιμή του πετρέλαιου. Τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη 21 Απρίλη, το βαρέλι αμε-

ρικάνικου αργού έφτασε να πουλιέται σε αρνητική τιμή για τις συναλλαγές που αφορούν
παράδοση τον Μάη!

Πρόκειται για δραματική επιβεβαίωση για το πόσο βαθιά περιμένουν οι ίδιοι οι καπιταλι-
στές να είναι η ύφεση της οικονομίας. Αλλά οι επιπτώσεις δεν σταματάνε εκεί. Η κατάρ-
ρευση της τιμής του πετρέλαιου είναι και γελοιοποίηση για τον Τραμπ, τον Πούτιν, το κα-
θεστώς της Σαουδικής Αραβίας και τους G20 που πρόσφατα ακόμη διαφήμιζαν ότι έχουν
κάνει συμφωνία για ...σταθεροποίηση της τιμής του πετρέλαιου με μείωση της παραγωγής.

Τώρα, οι πρώτες που κινδυνεύουν με χρεοκοπία είναι όλες οι αμερικάνικες “σχιστολιθικές”
εταιρείες πετρελαίου (αυτές που δουλεύουν με fracking) γιατί έχουν το μεγαλύτερο κόστος
παραγωγής αλλά και γιατί είναι ήδη φορτωμένες με τεράστια χρέη. Κάθε χρεοκοπία σε αυ-
τές θα είναι ντόμινο για τις αμερικάνικες τράπεζες που στήριξαν απλόχερα με δάνεια την
“ανεξαρτητοποίηση” των ΗΠΑ από το εισαγόμενο πετρέλαιο. Και από δίπλα οι εφοπλιστές
που έχουν κάνει τα τάνκερ ...αποθήκες πετρελαίου.

Εκτός από την τουριστική βιομηχανία, ο ελληνικός καπιταλισμός έχει κρίση και στα εφο-
πλιστικά καμάρια του και ο Μητσοτάκης παρέα με τον Ερντογάν μπορούν να βάλουν τα
σχέδια για γεωτρήσεις και ΑΟΖ στα ράφια των σουπερμάρκετ για να καλύψουν τις ελλεί-
ψεις σε χαρτί τουαλέτας.

Η οικονομία …πίνει πετρέλαιο

Πρωτοσέλιδο των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς μετά την Έκθεση του ΔΝΤ συγκρίνει τη σημερινή κρίση 
με τον πόλεμο και την Ισπανική γρίπη του 1918!
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Να παλέψουμε για μια
εργατική «στρατηγική εξόδου» 
Ηκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομί-

ζει ότι οι θριαμβολογίες της πως τάχα
αυτή αντιμετώπισε την κρίση του κορο-

νοϊού, της δίνουν τα περιθώρια να προχωρήσει
σε κλιμάκωση των αντεργατικών επιθέσεων πί-
σω από τον μανδύα μιας «στρατηγικής εξόδου»
από την καραντίνα. Πρόκειται για διπλή απάτη.

Η κυβερνητική προπαγάνδα θέλει να συγκρί-
νει την Ελλάδα με την Ιταλία και να διαφημίζει
ότι εδώ είχαμε λιγότερους θανάτους από την
πανδημία. Θέλει να αποφεύγει τις συγκρίσεις
με τη Βουλγαρία ή την Ουκρανία που είχαν λι-
γότερους θανάτους από την Ελλάδα. Η πραγ-
ματική θέση του Μητσοτάκη που προβάλλεται
ως «επιτυχημένος» είναι δίπλα στον κλόουν
που κυβερνάει τη μισή Ουκρανία.

Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το χειρότερο εί-
ναι ότι ο Μητσοτάκης παρουσιάζει τα έκτακτα
μέτρα την περίοδο της καραντίνας ως «σοσια-
λιστικά», τα οποία τώρα πρέπει να εξισορροπή-
σει με περικοπές:

Το επίδομα των 800 ευρώ που δόθηκε σε ένα

μέρος από τον κόσμο που βρέθηκε ξαφνικά χω-
ρίς δουλειά «πρέπει» να μειωθεί καθώς θα
βγαίνουμε σταδιακά από την καραντίνα. Οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι «δεν εί-
χαν απώλειες» και άρα θα εξαιρεθούν από την
όποια μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

«Προνομιούχοι»
Ξαφνικά, οι ηλικιωμένοι από «ευάλωτη ομά-

δα» παρουσιάζονται ως προνομιούχοι. Λες και
δεν ξέρουμε καλά ότι η σύνταξη του παππού
και της γιαγιάς είναι ο οικογενειακός «ΟΑΕΔ»
που στηρίζει όλες και όλους που έμειναν χωρίς
δουλειά και χωρίς καμιά στήριξη από εργοδό-
τες και κυβέρνηση. 

Προετοιμάζεται το έδαφος για κόψιμο των μι-
σθών στο δημόσιο και των συντάξεων, ως μέ-

τρο απαραίτητο για να αποφύγουμε ένα νέο
μνημόνιο. Λες και δεν είναι μνημόνιο το «φρέ-
νο» που προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης μιλών-
τας στον Παπαχελά της Καθημερινής στο πα-
σχαλιάτικο φύλλο.

Τη βουτιά της οικονομίας και την εκτόξευση
της ανεργίας την εμφανίζουν σαν προσωρινή
κατάσταση που θα διορθωθεί με γερή ανάκαμ-
ψη μόλις κοπάσει η πανδημία. Με βάση τέτοια
ανύπαρκτα σενάρια ζητάνε υπομονή και ανοχή
για τις θυσίες που θέλουν να φορτώσουν στις
πλάτες μας. Κανένας τίμιος επιδημιολόγος δεν
προβλέπει εξαφάνιση του κορονοϊού χωρίς
δεύτερο γύρο επιδημίας, κανένας σοβαρός οι-
κονομολόγος δεν προβλέπει γρήγορη και ισχυ-
ρή έξοδο από την ύφεση. Ακόμα και το ΔΝΤ λέ-
ει ότι η οικονομία θα μείνει κάτω από τα επίπε-
δα του 2019 για χρόνια.

Γι’ αυτό, η εργατική τάξη έχει ανάγκη και η
Αριστερά έχει υποχρέωση, να διαμορφώσουμε
μια εναλλακτική, μια εργατική «στρατηγική εξό-
δου» από την κρίση.

Το πρώτο σκέλος μιας τέτοιας στρατηγικής
πρέπει να λέει ξεκάθαρα ότι επιμένουμε σε όλα
τα αιτήματα που ανέδειξε ο κόσμος της δουλειάς
για την αντιμετώπιση της απειλής του κορονοϊού.
Η απειλή δεν έχει τελειώσει και δεν μπορούμε να
αφήσουμε καμιά κυβέρνηση να μας πάει σε δεύ-
τερο γύρο της πανδημίας με περικοπές. 
• Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις προσωπικού στα νοσοκομεία και επί-
ταξη των ιδιωτικών κλινικών ώστε να αυξηθεί ο
αριθμός των ΜΕΘ και να ξεκινήσουν μαζικά
τεστ του πληθυσμού για τον κορονοϊό. Η εμπει-
ρία σε πολλές χώρες έδειξε ότι χωρίς μαζικά
τεστ η καραντίνα λειτουργεί στα τυφλά και παί-
ζονται κορόνα-γράμματα περισσότερες ζωές.

Συνέχεια στη σελ. 7

Οι συντάκτες και οι διακινητές
της "Εργατικής Αλληλεγγύης"
γνωρίζουν καλά ότι δεν έχω χά-

σει τεύχος της τα τελευταία 15 χρόνια.
Το συνιστώ και σε σας.

Ο λόγος είναι ότι μέσα από τις στή-
λες, τις ανταποκρίσεις και τις φωτο-
γραφίες της μεταφέρομαι έγκαιρα και
ζωντανά στους χώρους που δρά το κί-
νημα, γνωρίζω τους αγωνιστές του και
μοιράζομαι τους προβληματισμούς
του, ενώ ακόμα διαβάζω αναλύσεις για
την πολιτική, την ιστορία του εργατι-
κού κινήματος σε όλο τον κόσμο και
τον πολιτισμό. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι ένα
παράθυρο στο φως. Είναι καθημερινά
παρούσα σε απεργίες, δρόμους και
σχολειά και αναπτύσσει δίχως να κου-
ράζει απόψεις, θεωρίες και ιστορικά.
Γράφεται στους χώρους του κινήμα-
τος και όχι μέσα στα γραφεία της. Και
δεν αποτυπώνει εγκεφαλικά κατα-
σκευάσματα διανόησης για τη διανόη-
ση, αλλά διανόηση για το κίνημα. 

Ενότητα
Η συμβολή της στην ενότητα του κι-

νήματος είναι αναμφισβήτητη. Προσπα-
θεί να ενώσει τις εργατικές και αντιφα-
σιστικές αντιστάσεις και όχι να προτάσ-
σει τις διαφορές τους και να τις δια-
λύει. Χωρίς να καταπίνει τη γλώσσα της
και να διστάζει να πηγαίνει κόντρα στο
ρεύμα. Η στάση της για το προσφυγικό
και παλιότερα και τώρα είναι ένα λαμ-
πρό παράδειγμα. Η συμβολή της στη
συγκρότηση και την πολιτική στήριξη
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ήταν καθοριστική. Το
ίδιο ισχύει και για την Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. Η
παρουσία της στη δίκη της Χ.Α. ήταν
καθημερινή επί πέντε χρόνια και σε κά-
θε φύλλο διέθετε μία σελίδα αναλυτι-
κής και ακριβούς παρουσίασης όσων
συνέβαιναν εκεί. Καμμία άλλη εφημερί-
δα δεν διέθεσε τόσο χώρο για τη δίκη,
αλλά και για εκατοντάδες αντιφασιστι-
κές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις.

Κώστας Παπαδάκης, 11/4/2020

Θέλω να γίνω
συνδρομητής

Μητσοτάκης σε συνέντευξη στην Καθημερινή:
«Είπαμε τα Ναι, θα πούμε και τα Όχι», 
«Εμείς πατήσαμε γκάζι, εμείς θα πατήσουμε και το φρένο»

7/4, Κινητοποίηση στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Πρόγραμμα
δράσης στα
Νοσοκομεία

Συνέχεια στις επιτυχημένες κι-
νητοποιήσεις της 7 Απρίλη, με
ένα μεγάλο πρόγραμμα δρά-

σης που ξεκινά τη βδομάδα μετά το
Πάσχα και κορυφώνεται στις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις της Πρωτο-
μαγιάς, αποφάσισε το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων στην πανελλαδική
διαδικτυακή του συνέλευση στις
16/4.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου
του Συντονιστικού:

«Την εβδομάδα μετά το Πάσχα
οργανώνουμε παντού συσκέψεις –
γενικές συνελεύσεις στα προαύλια,
ενεργοποιώντας τις επιτροπές αγώ-
να που δούλεψαν για τις 7 Απρίλη.
Σε αυτές τις συσκέψεις ανοίγουμε
το ζήτημα των συμβασιούχων και
φροντίζουμε να μάθουμε τα σχέδια
των διοικήσεων. Ξαναβάζουμε το
ζήτημα των ατομικών μέσων προ-
στασίας αφού στα νοσοκομεία μας
για πολλούς μήνες θα ερχόμαστε
αντιμέτωποι με τον κορονοϊό, ξανα-
βάζουμε το ζήτημα των μαζικών
προσλήψεων, ξεσκεπάζουμε τις δι-
οικητικές αυθαιρεσίες και συμπαρα-
στεκόμαστε αλλά και οργανώνουμε
τους συναδέλφους εργολαβικούς
εργαζόμενους που σε πολλά σημεία
παραμένουν ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ. 

Οργανώνουμε την νέα μέρα δρά-
σης της ΟΕΝΓΕ στις 28 Απρίλη και
την μετατρέπουμε από μία συμβολι-
κή δράση για τα θύματα συναδέλ-
φους μας στα νοσοκομεία της χώ-
ρας αλλά και διεθνώς σε μαζικές
παραστάσεις διαμαρτυρίας στις δι-
οικήσεις διεκδικώντας τα παραπά-
νω. 

Αντιμετωπίζουμε την Πρωτομαγιά
σαν ένα ολόκληρο τριήμερο δράσης
και ξεσηκωμού στα νοσοκομεία μας.
Την Πέμπτη 30 Απρίλη ξεσηκώνου-
με τους συναδέλφους μας με περιο-
δείες, την Πρωτομαγιά ανήμερα
απεργούμε κα διαδηλώνουμε με τα
δικά μας μέτρα ασφαλείας και όχι
αυτά της ΕΛΑΣ, βροντοφωνάζοντας
«ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ –
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ
ΑΦΕΝΤΙΚΑ», και το Σάββατο 2 Μάη
βγαίνουμε στις γειτονιές μας με τις
ποδιές και τις μάσκες μας καλώντας
όλους σε κλιμάκωση των αγώνων
απέναντι στις επιθέσεις που έρχον-
ται διεθνώς και στην Ελλάδα, τώρα
που η οικονομική κρίση βαθαίνει
άγρια. 

Συνεχίζουμε την απεύθυνσή μας
για απεργιακή κλιμάκωση και όχι για
στάση αναμονής στα πρωτοβάθμια
σωματεία μας, τις Ομοσπονδίες
μας, την ΑΔΕΔΥ, τα εργατικά κέν-
τρα κτλ».

Η πανελλαδική μέρα δράσης για τη στήρι-
ξη του ΕΣΥ στις 7 Απρίλη και οι μαζικές
συγκεντρώσεις εργαζόμενων και συμ-

παραστατών στις πύλες δεκάδων νοσοκομείων,
Κέντρων Υγείας και άλλων δομών, ήταν σταθ-
μός για το υγειονομικό αλλά και ολόκληρο το
εργατικό κίνημα της χώρας. Όχι μόνο ανέδει-
ξαν την εγκληματική, ακόμα και εν μέσω πανδη-
μίας, κυβερνητική πολιτική στο ΕΣΥ που το
Υπουργείο Υγείας και τα κυρίαρχα ΜΜΕ επιχει-
ρούν όλο αυτό το διάστημα να θάψουν. Αλλά
και έσπασαν την απόπειρα απαγόρευσης των
κινητοποιήσεων και της συνδικαλιστικής δρά-
σης, ανοίγοντας ξανά το δρόμο του αγώνα σε
όλους τους χώρους.

Ακολουθούν ανταποκρίσεις όπως μας τις
έστειλαν σύντροφοι και συντρόφισσες από τα
συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης που
βρέθηκαν στο πλευρό των υγειονομικών.

«Δυναμική ήταν η κινητοποίηση στο Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού», μας έγραψε ο Μηνάς Χρο-
νόπουλος. «Περίπου 30 εργαζόμενοι έδωσαν
συνολικά το παρών στο προαύλιο, παρά τον
αυξημένο φόρτο εργασίας. Να υπενθυμίσουμε
ότι το Αγλαΐα Κυριακού ήταν από τα πρώτα νο-
σοκομεία όπου έγιναν παράτυπες μετακινήσεις
προσωπικού με αφορμή την πανδημία, και μάλι-
στα από το νοσηλευτικό προσωπικό της Χει-
ρουργικής κλινικής, από τους πιο κρίσιμους το-
μείς σε ένα ήδη κρίσιμο νοσοκομείο. Οι εργα-
ζόμενοι, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας,
διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε προσω-
πικό και ΜΑΠ, επικοινώνησαν με τους συναδέλ-
φους τους που έρχονταν για την πρωινή βάρ-
δια και ένωσαν τις φωνές τους με το υγειονομι-
κό κίνημα πανελλαδικά».

«Πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν στην κι-
νητοποίηση στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκο-
μείο Αγία Όλγα», μας έγραψε ο Θάνος Τζινιέ-
ρης. «Αντιπροσωπεία των γιατρών και των διοι-
κητικών, εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζο-
μένων και μέλος της πενταμελούς της ΕΙΝΑΠ
μετέφεραν την εικόνα από το νοσοκομείο, όπου
αν και μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει τρία κρού-
σματα στο προσωπικό, τα αντίστοιχα τμήματά
τους δεν έχουν κλείσει, το προσωπικό συνεχίζει
να εργάζεται, απλώς με αραιωμένες βάρδιες,
χωρίς τεστ, χωρίς τα απαραίτητα ΜΑΠ, και χω-
ρίς να εφαρμόζονται πολλά από τα μέτρα
ασφαλείας.

Το παρών έδωσαν αντιπροσωπείες από σω-
ματεία, κόμματα, φορείς, οργανώσεις, μεταξύ
των οποίων η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΠΑΜΕ, η Ταξική
Πορεία και το ΚΚΕ (μ-λ), η δημοτική κίνηση
Εκτός Σχεδίου, αναρχικές συλλογικότητες, η
Ομοσπονδία Οικοδόμων, η ΕΛΜΕ, καθώς και ο
Σύνδεσμος Συνταξιούχων Νέας Ιωνίας και τοπι-
κοί σύλλογοι. Εκπρόσωποι των οργανώσεων
απηύθυναν χαιρετισμό τασσόμενοι στο πλευρό
των νοσοκομειακών, ενώ η ΚΕΕΡΦΑ μετέφερε
την εικόνα από τα καμπ που αποτελούν υγει-
ονομικές βόμβες, και την επιτακτική ανάγκη για
στέγαση και περίθαλψη των προσφύγων».

«Η συγκέντρωση – συνέλευση στο Παίδων
Πεντέλης απαρτίζονταν από γιατρούς, νοση-
λευτές, διοικητικούς υπαλλήλους, καθαρί-
στριες και συμπαραστάτες από το τοπικό ΣΕΚ
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ», μας έγραψε ο Ορέστης
Ηλίας. «Η γιατρός Ιωάννα Π. μετέφερε σε
όλους εμπνευστικές εικόνες από τα άλλα νοσο-
κομεία και εξήγησε την αναγκαιότητα της κινη-
τοποίησης. Πλάι στα συνολικά αιτήματα για
προσλήψεις και λεφτά στο ΕΣΥ, αναδείχθηκε
και η μάχη που δίνουν με το σωματείο τους
ενάντια στο κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλι-
νικής, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων
και για καλύτερες συνθήκες εργασίας για τις
καθαρίστριες».

Ξεσηκωμός
«Στη συγκέντρωση στο Θριάσιο, ένα από τα

νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, όπου
παρευρεθήκαμε και μέλη του ΣΕΚ, πήραν μέ-
ρος το Σωματείο Εργαζόμενων του νοσοκομεί-
ου, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, τα Σωμα-
τεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Επισιτισμού, κα-
θώς και μέλη του ΚΚΕ (ανάμεσα τους ο Γ.Γ
Κουτσούμπας)», μας έγραψε η Λίλιαν Μπουρί-
τη. «Το Σωματείο ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη
στα μέσα προστασίας (μάσκες κι αντισηπτικά),
ενώ από τις 260 κενές οργανικές θέσεις προ
κορονοϊού, έχουν έρθει μόλις 26 εργαζόμενοι.
Επίσης κατήγγειλαν ότι 14 ακόμα εργαζόμενοι
που εκπαιδεύονται στο Θριάσιο προορίζονται
για να στελεχώσουν το ιδιωτικό κέντρο Attica.
Στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου 33
ασθενείς συνωστίζονται σε κλινική που είναι
φτιαγμένη για 19 ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι
χαιρέτισαν τον ξεσηκωμό σε όλα τα νοσοκο-
μεία πανελλαδικά σαν μόνη λύση για να δοθούν
λεφτά για την Υγεία».

«Δεκάδες εργαζόμενοι αλλά και συμπαρα-
στάτες συμμετείχαν στην συγκέντρωση στο
προαύλιο του Ιπποκράτειου Αθήνας με πανό,
προκηρύξεις, πικέτες και ντουντούκες, ανταπο-

κρινόμενοι στο κάλεσμα του Σω-
ματείου Εργαζομένων», μας
έγραψε ο Νίκος Βούλτσος. «Στο
πλευρό τους βρέθηκε συνεργείο
της Εργατικής Αλληλεγγύης,
όπως και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ
και της Ταξικής Πορείας. Όλοι
μαζί βροντοφωνάξαμε υπέρ του
δημοσίου συστήματος Υγείας,
για μαζικές προσλήψεις στα νο-
σοκομεία, μέτρα προστασίας

των εργαζομένων. Με την παρέμβασή μας ανοί-
ξαμε την συζήτηση για κρατικοποίηση των ιδιω-
τικών κλινικών, για ένα εργατικό κίνημα ασπίδα
προστασίας της δημόσιας Υγείας, την επιτακτι-
κή ανάγκη να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης προσφύγων».

«Εργαζόμενοι από όλες τις ειδικότητες και
όλα τα τμήματα συμμετείχαν στη συγκέντρωση
που έγινε στο Αμαλία Φλέμινγκ με τη στήριξη
του Σωματείου», μας είπε η Αλεξάνδρα Μαρτί-
νη. «Μέλη του ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και
της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πεντέλης που εί-
χαν δώσει μαζί μας και μαζί με τους εργαζόμε-
νους του νοσοκομείου τη μάχη για να μην μετα-
τραπεί η πτέρυγα Μπόμπολα σε φυλακή προ-
σφύγων, βρεθήκαμε εκεί ως συμπαραστάτες.
Στη συζήτηση -μίνι συνέλευση- που ακολούθη-
σε αναδείχτηκαν όλα τα αιτήματα του προσωπι-
κού, για προσλήψεις και ΜΑΠ, για να ανοίξει
ξανά η συγκεκριμένη πτέρυγα, κάτι ακόμα πιο
επιτακτικό μέσα στην πανδημία».

«Όπως σε πολλά νοσοκομεία, έτσι και στον
Ερυθρό δεκάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και βγήκαν στο προ-
αύλιο για να διεκδικήσουν μόνιμες προσλήψεις
και τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουν
τον κορονοϊό», μας έγραψε ο Βασίλης Μάραν-
τος. «Όπως ανέφεραν στη συγκέντρωση, δεν
έχει έρθει κανένας εργαζόμενος από τις προσ-
λήψεις που έχει ανακοινώσει το υπουργείο, αν-
τίθετα έχει μετακινηθεί προσωπικό σε άλλα νο-
σοκομεία.  Στη συγκέντρωση συμμετείχαμε μέ-
λη του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η “επίσκεψη”
ενός περιπολικού και η προτροπή των αστυνο-
μικών να διαλυθούμε γιατί “απαγορεύονται οι
συγκεντρώσεις” δεν πτόησε κανέναν. Η συγ-
κέντρωση ολοκληρώθηκε κανονικά».

«Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στα
Χανιά, παρόλο που το Σωματείο δεν καλούσε
στην κινητοποίηση μεταθέτοντας τις μάχες των
υγειονομικών μετά την πανδημία», μας έγραψε
η Μαρία Καλιτσουνάκη. «Εκπρόσωποι και εργα-
ζόμενοι από σωματεία όπως των δασκάλων, κα-
θηγητών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων Πο-
τών, εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση,
Επισιτισμού και Οικοδόμων, αλλά και οργανώ-
σεις της αριστεράς βρεθήκαμε όλοι μαζί για να
συμπαρασταθούμε στις μάχες που δίνουν οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αλλά και για να
διεκδικήσουμε ότι τα λεφτά θα πάνε για προσ-
λήψεις και για τις ανάγκες των πολλών και όχι
στις ιδιωτικές κλινικές και τους καναλάρχες».

Λ.Β.

7/4, Νοσοκομείο Έλενα

7/4, Βενιζέλειο Νοσοκομείο,
Ηράκλειο Κρήτης

Όπως στις 7 Απρίλη
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Συνεχίζουμε!
«Λίγες μέρες μετά τη μεγάλη

μέρα δράσης για την Υγεία
στις 7 Απρίλη είμαστε πιο

δυνατοί αλλά και πιο αποφασισμένοι
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, κλίνες
ΜΕΘ, Μέσα Ατομικής Προστασίας,
λεφτά για το ΕΣΥ, απέναντι σε μια
κυβέρνηση που ακόμα και εν μέσω
πανδημίας, δεν έκανε τίποτα για το
δημόσιο σύστημα Υγείας».

Με αυτά τα λόγια άνοιξε την πα-
νελλαδική διαδικτυακή συνέλευση
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
η Θένια Ασλανίδη, γιατρός στον Ερυ-
θρό, που συντόνισε τη συζήτηση.
Στη διαδικασία συμμετείχαν μόνιμοι
και συμβασιούχοι εργαζόμενοι, ανά-
μεσά τους εκλεγμένοι συνδικαλι-
στές, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητι-
κοί, καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σε-
κιούριτι, ΟΑΕΔίτες από τα νοσοκο-
μεία: Άγιος Σάββας, ΓΝΑ Γεννημα-
τάς, Αγλαΐα Κυριακού, Αγία Όλγα,
Αττικό, Γ.Ν.Ν.Θ. Σωτηρία, Παίδων
Πεντέλης, Κρατικό Νίκαιας, Ερυ-
θρός, Μεταξά, Αμαλία Φλέμινγκ,
Ευαγγελισμός, Θριάσιο, Αιγινήτειο,
Ελπίς, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης,
ΨΝΘ, ΑΧΕΠΑ, Βενιζέλειο Κρήτης,
Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων-Δουρού-
τη, Κ.Υ. Βουλγαρελείου Άρτας, νοσο-
κομείο Χανίων, Πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο Ρίου, νοσοκομείο Βόλου,
νοσοκομείο Ικαρίας, νοσοκομείο Με-
σολογγίου. Επίσης εργαζόμενοι στο
ΕΚΕΑ (Αιμοδοσία), τον ΕΟΠΥΥ, την
ιδιωτική Υγεία, αποκλειστικές νοσο-
κόμες, αλλά και εκπαιδευτικοί.

«Η μάχη που δώσαμε στις 7 Απρίλη
ήταν συγκλονιστική», είπε στην ομι-
λία της η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέ-
λος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
«Όχι μόνο γιατί απλώθηκε σε όλα τα
νοσοκομεία της χώρας αλλά και γιατί
κερδίσαμε όλη την εργατική τάξη στο
πλευρό μας. Με την κινητοποίησή
μας σπάσαμε την εικόνα της συναίνε-
σης που ήθελε να περάσει η κυβέρ-
νηση, διαλύσαμε την ωραιοποίηση
της κατάστασης εκ μέρους της ότι
όλα πάνε καλά, τσακίσαμε την επιβο-
λή της σιωπής μπροστά στην δήθεν
εθνική προσπάθεια. Και αναδείξαμε
όλα τα ζητήματα: ότι τα ΜΑΠ δεν
επαρκούν, ότι οι μαζικές προσλήψεις
είναι αναγκαίες γιατί οι 2000 που
ανακοίνωσε το υπουργείο δεν φτά-
νουν ούτε για όσους υγειονομικούς
μπήκαν στην καραντίνα, ότι οι μονι-
μοποιήσεις των συμβασιούχων είναι
κρίσιμες, όπως και η ένταξη όλων
στα ΒΑΕ, όπως και η ενίσχυση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
που μπορεί να σώζει ζωές».

«Το ΕΣΥ είναι σε οριακή κατάστα-
ση», συνέχισε. «Η φιλολογία περί
ελέγχου της πανδημίας, ακόμα και
άρσης της καραντίνας, γίνεται χωρίς
ούτε ένα από τα αιτήματά μας να

έχει ικανοποιηθεί. Μια έξοδος με αυ-
τούς τους όρους και με όλες τις
υπόλοιπες παθήσεις και θεραπείες
που είχαν ανασταλεί αυτό το διάστη-
μα να πρέπει να μπουν ξανά στο
πρόγραμμα, θα είναι μια ωρολογια-
κή βόμβα για εμάς και τα νοσοκο-
μεία. Αν υπολογίσουμε και ένα πιθα-
νό νέο κύμα κορονοϊού, η συνέχεια
του αγώνα είναι μονόδρομος. Έχου-
με μπροστά να διεκδικήσουμε όλα
τα αιτήματα, να απαιτήσουμε το
κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης και ασφαλείς συνθήκες για
τους πρόσφυγες, να απαιτήσουμε
μαζικά τεστ και μέτρα προστασίας
στα γηροκομεία και τις φυλακές».

Κλιμάκωση
«Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

ήρθαν 15 επικουρικοί γιατροί από
την αρχή του έτους, οι μισοί επί κο-
ρονοϊού, όλοι συμβασιούχοι για δύο
χρόνια, όταν οι κενές οργανικές θέ-
σεις ειδικευμένων είναι 130, πέρα
από αυτές των ειδικευόμενων που
περίπου το 50% είναι κενές. Επίσης
ήρθαν 24 νοσηλευτές όταν οι κενές
θέσεις είναι 330. Αυτή είναι η κατά-
σταση στα νοσοκομεία σήμερα», εί-
πε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Ιπ-
ποκράτειο Θεσσαλονίκης και της
ΕΝΙΘ, έχοντας μιλήσει για τις επιτυ-
χημένες κινητοποιήσεις της 7 Απρί-
λη και στα νοσοκομεία της πόλης
και καλώντας με τη σειρά του σε κλι-
μάκωση του αγώνα.

Τη δυναμική που είχε η 7 Απρίλη
και στους εργαζόμενους της ιδιωτι-
κής Υγείας περιέγραψε ο Κώστας
Πολύδωρος, μέλος του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων στις Ιδιωτικές
Κλινικές Αττικής, μιλώντας για τους
αγώνες που δίνονται στα ιδιωτικά νο-
σοκομεία και κλινικές, αλλά και την
ανάγκη της κρατικοποίησής τους και
ένταξής τους στο ΕΣΥ. Την ανάγκη
του συντονισμού των υγειονομικών
με τους εκπαιδευτικούς τόνισε ο Σε-

ραφείμ Ρίζος, μέλος του ΔΣ του ΣΕ-
ΠΕ Χανίων, παρουσιάζοντας την ολο-
μέτωπη επίθεση του υπουργείου
Παιδείας στους μαθητές, τους γο-
νείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς
και το δημόσιο σχολείο.

«Η επιτυχία της 7 Απρίλη επιβεβαί-
ωσε ότι μας παίρνει να οργανώσου-
με τις μάχες», είπε ο Κώστας Κατα-
ραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στο νοσοκομείου Άγιος
Σάββας. «Η επικοινωνιακή τακτική
της κυβέρνησης δεν πείθει, οι εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία ξέρουν πο-
λύ καλά ότι δεν έκανε τίποτα. Ούτε
προσλήψεις, ούτε τεστ, μόνο αυθαί-
ρετες και αυταρχικές μετακινήσεις
προσωπικού για να καλύψει τρύπες.
Στον Άγιο Σάββα έχει σταματήσει η
τακτική λειτουργία του νοσοκομείου
κι αυτό πλήττει την υγεία του κό-
σμου. Πρωτοστατήσαμε για να
βγουν οι εργαζόμενοι μπροστά
ενάντια σε όλα αυτά, ήδη πριν τις 7
Απρίλη είχαμε κινητοποιηθεί επτά
φορές στο προαύλιο».

«Η κυβέρνηση θέλει να ξεφορτω-
θεί τους συμβασιούχους, τους
ΟΑΕΔ, την καθαριότητα, τους επι-
κουρικούς», συνέχισε. «Θέλει να κά-
νει περικοπές, να δώσει κομμάτια
στους ιδιώτες. Είναι μια κυβέρνηση
αδίστακτη, μόνο σύγκρουση έχουμε
μαζί της και με τις διοικήσεις. Το
σωματείο μας έχει στοχοποιηθεί για
τη δράση του».

Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις.
«Ζούμε μια κρίση μέσα σε μια κρίση»,
είπε ο Σωτήρης Δρούλιας, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νο-
σοκομείο Ικαρίας. «Συγκεκριμένα μια
υγειονομική κρίση μέσα στην οικονο-
μική, που έχει αναδείξει δυο πράγμα-
τα. Το πρώτο, πόσο γυμνά είναι τα
συστήματα Υγείας σε όλο τον κόσμο
αλλά και εδώ, όπου φαίνεται πόσο
έχει χτυπηθεί το ΕΣΥ. Το δεύτερο, ότι
η άρχουσα τάξη και οι κυβερνήσεις
παντού έχουν βρει την ευκαιρία να
καρατομήσουν μια σειρά δικαιώματα

και ατομικές ελευθερίες, με περιτύ-
λιγμα την ατομική ευθύνη».

«Η 7 Απρίλη ήταν μια πολύ καλή
μέρα και για μας», συνέχισε, «Βγή-
καμε πολλοί συνάδελφοι στο προαύ-
λιο παρά την ενόχληση της διοίκη-
σης που ρώταγε από ποιον πήραμε
την άδεια. Η προσπάθειά της παρα-
κάμφθηκε πολύ γρήγορα. Δεν έχει
δικαίωμα καμιά διοίκηση να παρεμ-
βαίνει. Ένα κρίσιμο ζήτημα που
έχουμε να απαιτήσουμε είναι μαζικά
τεστ σε όλο τον κόσμο για να έχου-
με πραγματική εικόνα του ιού και
έτσι να αντιμετωπίσουμε το φόβο
που καλλιεργείται. Να βρούμε διαύ-
λους επικοινωνίας με τον κόσμο, να
σπάσουμε την τρομοκρατία. Επίσης
να συνδεόμαστε με όλους τους κλά-
δους που αγωνίζονται».

Εγκληματική
Για «εγκληματική κυβερνητική πο-

λιτική» μίλησε η Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στο νοσοκομείο Γεννημα-
τάς, ενώ ο Δημήτρης Περίχαρος,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο Αμαλία Φλέμινγκ τόνισε
πως «Την 7 Απρίλη την είχε ανάγκη
ο κόσμος. Σε μας η καθημερινή λει-
τουργία του νοσοκομείου έχει ανα-
τραπεί χωρίς να έχει ενισχυθεί με
κανένα τρόπο. Θα χαθούν ζωές για
πολλούς λόγους πέρα από τον κο-
ρονοϊό, ενώ έχουμε μπροστά μας
και απολύσεις. Είναι μια κατάσταση
που πρέπει να απαντηθεί, όχι από
τον καθένα μόνο του, αλλά με ευρύ
συντονισμό. Δεν περισσεύει κανείς
το επόμενο διάστημα. Με ενωτική
διάθεση να κινηθούμε βάζοντας
μπροστά την ανάγκη να αντισταθού-
με στις επιθέσεις».

Στους αγώνες των χιλιάδων συμ-
βασιούχων για μόνιμη και σταθερή
δουλειά στάθηκε η Κατερίνα Θωί-
δου, εργαζόμενη στο ΕΚΕΑ, τονίζον-
τας πόσο κρίσιμο ζήτημα είναι η μο-
νιμοποίησή τους. Την οργή των ερ-

γαζόμενων στο Αγλαΐα Κυριακού για
τις ελλείψεις, μετακινήσεις και όλα
τα προβλήματα μετέφερε η Μαρία
Αλιφιέρη, μέλος του ΔΣ του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο,
περιγράφοντας παράλληλα πώς
προσπαθούν να οργανώσουν την αν-
τίσταση στις επιθέσεις. Με τις επιτυ-
χημένες κινητοποιήσεις στις 7 Απρί-
λη στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννί-
νων, ξεκίνησε η Λουίζα Γκίκα, αγρο-
τική γιατρός στο Κ.Υ. Βουλγαρελεί-
ου Άρτας, πριν μιλήσει για το τερά-
στιο χτύπημα στη Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας τόσο πριν όσο και
εν μέσω πανδημίας.

«Η 7 Απρίλη ήταν πετυχημένη και
στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλεί-
ου», είπε ο Μύρωνας Μαρκάκης, ει-
δικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο
νοσοκομείο Κρήτης, «Μπορεί σε μας
το ΔΣ του Σωματείου να έλειπε, αλ-
λά η πίεση πάνω του είναι μεγάλη.
Χρειαζόμαστε ανοιχτές διεργασίες
των εργαζόμενων για να αντιμετωπί-
σουμε όλα τα ζητήματα, απεύθυνση
και πίεση στα σωματεία και τις ομο-
σπονδίες να οργανώσουν τον αγώ-
να. Θα είμαστε σε μαραθώνιο, με
καραντίνα που όλοι εκτιμούν ότι
μπορεί να κρατήσει για καιρό. Χρει-
αζόμαστε νέες κινητοποιήσεις που
να αναδείξουν όλα τα αιτήματα».

Τα επόμενα βήματα του αγώνα
συγκέντρωσε ο Χρίστος Αργύρης,
γιατρός στο Γεννηματάς και μέλος
του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, μιλώντας για την
ανάγκη μιας «εφόρμησης των υγει-
ονομικών και όλων των εργαζόμενων
απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης». Την τραγική κατάσταση στο
Αγία Όλγα μετέφερε με τη σειρά
του ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμε-
νος στο νοσοκομείο. Για τις επιθέ-
σεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας μίλησε και η Μαρία Ντάσιου,
γιατρός του ΕΟΠΥΥ. Στον αυταρχι-
σμό των υπευθύνων απέναντι στο
προσωπικό και όλα τα προβλήματα
στο Γεννηματάς στάθηκε η Βασιλική
Κανέλου, συμβασιούχος εργαζόμενη
στο νοσοκομείο. Τη σημασία της 7
Απρίλη για τη συνέχεια του αγώνα
ανέδειξε και ο Γιώργος Κούτουλας,
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στο Θριάσιο. 

Τέλος, για την κυβερνητική άρνη-
ση να αξιοποιήσει τις αποκλειστικές
νοσοκόμες με πτυχία και εμπειρία
πολλών χρόνων ως μόνιμο προσωπι-
κό των νοσοκομείων, μίλησε η Χρύσα
Μπαλωμένου, αποκλειστική νοσοκό-
μα. «Κυνηγάμε το μεροκάματο, ενώ
θα μπορούσαμε να στελεχώσουμε τα
τμήματα στα οποία δουλεύουμε τό-
σα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά,
ενημερώνοντας και για την πρωτο-
βουλία σύστασης Σωματείου στην 2η
ΥΠΕ με τις αποκλειστικές του Κρατι-
κού Νίκαιας και του Τζάνειου.

Λένα Βερδέ

7/4, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
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Τα πρόστιμα
και οι διώξεις
δεν θα
περάσουν

Με πρόσχημα τον κορονοϊό,
η αστυνομική αυθαιρεσία
έχει πάρει τεράστιες δια-

στάσεις. Στις αμέτρητες ντροπια-
στικές σελίδες αυτής της ιστο-
ρίας, με πρόστιμα σε άστεγους,
σε πρόσφυγες, σε συμπαραστά-
τες κρατούμενων κλπ, έρχονται
πλέον να προστεθούν και αναβαθ-
μισμένες επιθέσεις. Τις προηγού-
μενες ημέρες η αστυνομία επιχεί-
ρησε να επιτεθεί στο δικαίωμα της
συνδικαλιστικής και πολιτικής
δράσης, καθώς και στην ενημέρω-
ση.

Το Σάββατο 11 Απρίλη αστυνο-
μικοί του ΑΤ Ζωγράφου σταμάτη-
σαν εξόρμηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
δημοτικού σχήματος “Κίνημα στην
Πόλη” και της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, προσάγοντας 9 άτομα και
κόβοντας πρόστιμα. Η συνέχεια
που δόθηκε ήταν ακόμα πιο προ-
κλητική, με τους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες να κινδυνεύουν να
διωχθούν με βάση το άρθρο του
ποινικού κώδικα για “Παραβίαση
μέτρων για την πρόληψη ασθενει-
ών”, που επισύρει μεγάλες ποινές.
Η δίωξη σε βάρος μιας εξόρμησης
αλληλεγγύης στον αγώνα των
υγειονομικών για προσλήψεις και
χρηματοδότηση στο ΕΣΥ ώστε να
προστατευτεί η δημόσια Υγεία,
ακριβώς με το πρόσχημα της δη-
μόσιας Υγείας, κάνει φανερό ότι
πρόκειται για μια καθαρά πολιτική
δίωξη.

Την Πέμπτη 16 Απρίλη αστυνο-
μικοί του ΑΤ Αμαρουσίου απείλη-
σαν με πρόστιμα τους συμμετέ-
χοντες και τις συμμετέχουσες
στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών
και γονέων στο Υπουργείο Παιδεί-
ας επειδή η κινητοποίηση υπερέ-
βαινε τα 10 άτομα. Έκοψαν πρό-
στιμο στον συνδικαλιστή Γρηγόρη
Καλομοίρη και στην Αφροδίτη
Φράγκου, δημοσιογράφο στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, που κάλυπτε
την κινητοποίηση. 

Τη στιγμή που η Κεραμέως
ασκεί πολιτική και μάλιστα κοσμοϊ-
στορικών διαστάσεων με το πολυ-
νομοσχέδιο που ετοιμάζει για την
Παιδεία, η αστυνομία προσπαθεί
να παρεμποδίσει την πολιτική δρά-
ση όσων αντιστέκονται. Και τη
στιγμή που η κυβέρνηση έχει δώ-
σει 11 εκατομμύρια στους κανα-
λάρχες για να προωθούν την προ-
παγάνδα της, πέφτουν πρόστιμα
σε δημοσιογράφους που αναδει-
κνύουν την σαπίλα αυτής της κυ-
βέρνησης.

Ενδεικτική της αναλγησίας και της εκδικη-
τικότητας του κράτους είναι η αντιμετώπι-
ση των αρχών σχετικά με τις δίκαιες απαι-

τήσεις των φυλακισμένων για αποσυμφόρηση
των φυλακών λόγω πανδημίας. 

Η κραυγή αγωνίας των κρατουμένων ακού-
στηκε με την εξέγερση στις γυναικείες φυλακές
της Θήβας στις 9/4, μετά το θάνατο συγκρατού-
μενής τους. Η ανακοίνωση των κρατουμένων γυ-
ναικών εκείνη την ημέρα περιέγραφε: “Η κρα-
τούμενη Αζιζέλ Ντενίρογλου πέθανε στο θάλαμό
της, αβοήθητη, ενώ αντιμετώπιζε και καρδιολο-
γικά προβλήματα καθώς και υψηλό πυρετό, ενώ
όλο το βράδυ εκλιπαρούσε για βοήθεια, είχε πό-
νους στο στήθος και δεν μπορούσε να αναπνεύ-
σει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν τη θερμομέτρη-
σαν καν και αγνοούμε τα πραγματικά αίτια του
θανάτου της. Η υπεύθυνη υπάλληλος βάρδιας
υπηρεσίας την απείλησε με αναφορά, γιατί την
ενοχλούσε. Το άψυχο σώμα της συγκρατούμε-
νής μας το έσυραν έξω με σεντόνι, μπροστά στα
σοκαρισμένα μάτια όλης της πτέρυγας. Το τρα-
γικό γεγονός έγινε στην Ε πτέρυγα, που στοιβά-
ζονται περίπου 120 άτομα. Οι κρατούμενες εξε-
γέρθηκαν και η εξέγερση εξαπλώθηκε σε όλη τη
φυλακή. Πριν από ένα μήνα πέθανε μία άλλη
κρατούμενη. Η εγκληματική αδιαφορία για τις
κρατούμενες και την υγεία τους, έχει ως αποτέ-
λεσμα, για πολλές κρατούμενες η έκτιση των
ποινών τους, να καταλήγει σε θανατική καταδί-
κη. Την ευθύνη για το θάνατο της κρατούμενης
την έχει η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Ζητάμε,
να αποφυλακιστούν άμεσα ασθενείς, μωρομά-

νες με τα παιδάκια τους και ηλικιωμένοι, που θε-
ωρούνται ευπαθείς ομάδες, δηλαδή συνολικά το
1/3 των κρατουμένων. Δεν θα επιστρέψουμε στα
κελιά μας, μέχρι το τέλος”.

Κι όμως, όπως καταγγέλουν οι ίδιες, η απάν-
τηση του κράτους την επόμενη ημέρα ήταν η
εξής: “Εισέβαλαν ΜΑΤ και μάς επιτέθηκαν σε
όσες παραμέναμε στη κοινόχρηστη αίθουσα με-
τά το κλείσιμο τη φυλακής. Είχε προηγηθεί κα-
τάθεση κειμένου στην υπηρεσία με σκοπό να
αποσταλεί στο Υπουργείο «Προστασίας του Πο-
λίτη» με το οποίο ζητούσαμε την πραγματοποί-
ηση των αιτημάτων μας που αφορούν την απο-
συμφόρηση των φυλακών με βάση το πλαίσιο
που έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει”. 

Οι διαμαρτυρίες επεκτάθηκαν και σε άλλες φυ-
λακές. “Απο σήμερα θα πάψουμε να εργαζόμα-
στε, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων που αφορούν
την προάσπιση της υγείας και ας φροντίσουν οι
ιθύνοντες για τα περαιτέρω” ανακοίνωσαν οι κρα-
τούμενοι στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού,
στις 14/4. Η πληρότητα στις φυλακές Κορυδαλού
ξεπερνά το 120%, ενώ τα κελιά 9,5 τ.μ. φιλοξε-
νούν πολλές φορές έως και επτά άτομα. Και εκεί,
αντί για την αυτονόητη ικανοποίηση των αιτημά-
των, η απάντηση ήταν η εισβολή των ΜΑΤ στις
17/4, η απαγωγή και η μεταγωγή του κρατούμε-
νου Δημάκη, που πήρε μέρος στις κινητοποι-
ήσεις. Το ίδιο βράδυ, ΕΚΑΜ εισέβαλλαν και στη
Ζ’ πτέρυγα των φυλακών Μαλανδρίνου, όπου

υπάρχουν ανάλογες κινητοποιήσεις κρατουμέ-
νων. Από τις 17/4 οι κρατούμενοι των φυλακών
Δομοκού ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με αίτημα την
αποσυμφόρηση των φυλακών, με στάσεις στο με-
σημεριανό κλείσιμο της φυλακής και αποχή ερ-
γασίας και συσσιτίου από την Τρίτη 22/4. 

“Ελάτε από δω να κάνουμε μια βόλτα κ.Τσιό-
δρα” προσκαλεί ο Πέτρος Δαμιανός, διευθυντής
του Γυμνασίου και Λυκείου των φυλακών νέων
στον Αυλώνα. “277 κρατούμενοι για 110 θέσεις
(λόγω των εργασιών). Μαθητές μου κοιμούνται
στο πάτωμα ή δύο σ' ένα κρεβάτι. Μαθαίνω ότι
ανάλογα γίνονται και σε άλλες φυλακές. Κι εκεί
υπάρχουν και άτομα μεγάλης ηλικίας και με σο-
βαρή επιβάρυνση της υγείας τους”. 

Η Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικηγορική Ανα-
τροπή, με δήλωση του εκλεγμένου στο Δ.Σ του
ΔΣΑ μέλους της Θανάση Καμπαγιάννη, ήδη από
τις 25 Μάρτη είχε προειδοποιήσει για τις συνθή-
κες συνωστισμού στις φυλακές, παρομοιάζοντάς
τες με ωρολογιακή βόμβα και είχε προτείνει άμε-
σα μέτρα αποσυμφόρησης. Σχετικές ανακοινώ-
σεις είχαν εκδώσει και η Ελληνική Ένωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Πρωτοβουλία
για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Τις συνθή-
κες είχαν ήδη καταγγείλει κινήσεις κρατουμένων
μέσα από τις φυλακές, ενώ και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών στις 6/4 έκρουε τον κώδωνα
του κινδύνου για την κατάσταση στις φυλακές.

Σ.Μ.

Άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών

Λευτεριά στους μετανάστες χωρίς χαρτιά

Φουντώνει η οργή των μεταναστών που
κρατούνται για μήνες κάτω από τις πιο
άθλιες συνθήκες σε δεκάδες αστυνομικά

τμήματα μετά από επιχειρήσεις σκούπα της αστυ-
νομίας. Απεργίες πείνας ξεσπάνε σε πολλά κρα-
τητήρια, όπως στο Περιστέρι, την Κόρινθο, τη
Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και αλλού. Στο Α.Τ. στη
Δραπετσώνα προχώρησαν σε απεργία πείνας τη
Δευτέρα 20/4 μετά από άγριο ξυλοδαρμό του
Σαμπίρ Σάαχ μπροστά στους συγκρατούμενούς
του. Από όλες τις καταγγελίες των κρατούμενων
έρχεται η ίδια εικόνα αστυνομικής βαρβαρότητας.
Στοιβαγμένοι κρατούμενοι ο ένας πάνω στον άλ-
λο σε κελιά-μπουντρούμια χωρίς φως και καλό
εξαερισμό, κάκιστη σίτιση όταν και εφόσον αυτή
δίνεται, βίαιη συμπεριφορά των αστυνομικών. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, η εξάπλωση του
κορονοϊού, ο οποίος σε αντίθεση με την κυβέρ-
νηση δεν κάνει διακρίσεις, τους τρομοκρατεί
αφού η κράτηση σε αυτές τις συνθήκες θα μπο-
ρούσε να αποβεί μοιραία. Όπως αναφέρει με
απελπισία ένας από τους κρατούμενους “ή
ασθενής ή τρελός βγαίνεις από εκεί μέσα”. Η
αδιαφορία είναι μια επιεικής λέξη για να περι-
γράψει την αντιμετώπιση για τα μέτρα προστα-
σίας της υγείας των φυλακισμένων. Στο κέντρο
κράτησης στην Κόρινθο όπου στοιβάζονται
1200 μετανάστες, κάποιος ανέβασε πυρετό σε
ένα κελί με άλλους δέκα, αλλά απομονώθηκε
μετά από τρεις ολόκληρες μέρες, χωρίς στη συ-
νέχεια να γίνει μαζικό τεστ σε όλους.

Απέναντι στη ρατσιστική απανθρωπιά της κυ-
βέρνησης, είναι αναγκαίο και δίκαιο το αίτημα
για άμεση απελευθέρωσή τους και απόδοση
αδειών παραμονής και εργασίας. Είναι μετανά-

στες εργάτες που δουλεύουν πάρα πολλά χρό-
νια στην Ελλάδα που το μόνο τους έγκλημα εί-
ναι ότι δεν κατάφεραν να μαζέψουν, λόγω της
υψηλής ανεργίας, τα ένσημα που χρειάζεται για
να μπορέσουν να βγάλουν βιβλιάριο υγείας και
άδεια παραμονής. Ο εκπρόσωπος των κρατου-
μένων στο Α.Τ. Γλυφάδας, αλβανικής καταγω-
γής, οικοδόμος από το 2001, έδωσε αυτήν την
εικόνα στην αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ που
πήγε να τους συναντήσει:

«Είναι άδικο»
“Είμαστε όλοι εργάτες, κηπουροί, οικοδόμοι,

ξυλουργοί, χρόνια δουλέψαμε και χτίσαμε την
Ελλάδα. Είμαστε εμείς φυλακή και όχι αυτοί
που κλέψανε τη χώρα. Είχαμε ένσημα μέχρι το
2011, μετά δεν μπορέσαμε και χάσαμε τα χαρ-
τιά μας. Είναι άδικο. Χθες, μας απάντησαν ότι
ικανοποιούν τα αιτήματά μας για να καλυτερέ-

ψουν κάπως τα πράγματα εδώ μέσα, σε ένα
χώρο από όπου θα βγούμε όλοι τρελοί ή νε-
κροί. Γιατί δεν ανασαίνουμε, δεν μπαίνει αέ-
ρας. Δεν αντέχουμε άλλο. Θα συνεχίσουμε
όμως ξανά την απεργία πείνας γιατί ζητάμε
απελευθέρωση και να νομιμοποιηθούμε για
να ζούμε σαν άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε
για τη στήριξή σας”.

Στις δίκαιες διεκδικήσεις τους και στο νό-
μιμο δικαίωμά τους για διαμαρτυρία, η
αστυνομία απάντησε με βίαιη καταστολή.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του Μοχάμεντ
Γιούσεφ στο Α.Τ. της Βουλιαγμένης που λι-
ποθύμησε μετά από δυο μέρες απεργίας
πείνας και αφού γύρισε από το νοσοκομείο
στο κρατητήριο, βασανίστηκε και αργότερα
τον έστειλαν στην Αμυγδαλέζα (περισσότε-

ρα στη σελίδα 12). Για να καλύψουν αυτήν την
εικόνα έφτασαν να εμποδιστεί κατόπιν άνωθεν
συνεννοήσεων, όπως είπαν οι ίδιοι, η επίσκεψη
σε απεργούς πείνας στο ΑΤ Γλυφάδας και να
επιβληθούν εκδικητικά πρόστιμα στον Τζαβέντ
Ασλάμ, προεδρο Πακιστανικης Κοινοτητας Ελ-
λαδος και τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικό σύμβουλο Αθηνάς που
πήγαν εκεί με κάλεσμα των ίδιων των κρατούμε-
νων απεργών πείνας.

Να βάλουμε τέλος στη θηριωδία της κυβέρνη-
σης των ρατσιστών και των βασανιστών και να
τσακιστεί εδώ και τώρα ο θεσμικός ρατσισμός
και τα ρατσιστικά νομοσχέδια του Μητσοτάκη
που τον ενισχύουν. Με τον κοινό αγώνα μετανα-
στών, προσφύγων και ντόπιων εργατών μπο-
ρούμε να το πετύχουμε.  

Μ.Ν.
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

• Απαιτούµε µαζικές προσλήψεις και µονιµοποιήσεις προσω-
πικού στους Δήµους για να µην µείνει κανένα φτωχό νοικοκυ-
ριό χωρίς Βοήθεια στο Σπίτι. Επίταξη των εταιρειών ντελίβερι
και όχι ιδιωτικοποιήσεις µε παραχώρηση υπηρεσιών σε εργο-
λάβους από τους Δήµαρχους.
• Καµιά περικοπή µισθών και συντάξεων, εγγυηµένο µηνιάτι-
κο για όσους µένουν χωρίς δουλειά, απαγόρευση απολύσεων
και επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας για όσους και όσες δου-
λεύουν σε συνθήκες πανδηµίας, π.χ. στα σουπερµάρκετ και
στις συγκοινωνίες.
• Απαιτούµε µαζικές προσλήψεις και µονιµοποιήσεις όλων
των αναπληρωτών στα Σχολεία, λεφτά για εξοπλισµό όλων
των σχολείων, ελεύθερη πρόσβαση όλων των παιδιών σε
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Για να µην βρεθούν οι
εργατικές οικογένειες µπροστά σε νέο γύρο αποκλεισµών
των παιδιών στην επόµενη σχολική χρονιά όπως έγινε και γί-
νεται φέτος. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων που
είναι ο χειρότερος εφιάλτης µέσα σε συνθήκες πανδηµίας.
• Απαιτούµε επίταξη όλων των ξενοδοχειακών µονάδων, για
να µην µείνει κανένας και καµιά από τους εργαζόµενους στο
χώρο του τουρισµού-επισιτισµού χωρίς δουλειά εξαιτίας της
κατάρρευσης του τουρισµού. Δωρεάν µαζικό κοινωνικό του-
ρισµό για όλες τις εργατικές οικογένειες χωρίς αποκλει-
σµούς, το έχει απόλυτη ανάγκη όλη η εργατική τάξη µετά την
ταλαιπωρία της καραντίνας.
• Απαιτούµε να ανοίξουν όλα τα άδεια κτήρια κάτω από τον
έλεγχο των Δήµων για να βρουν στέγη όλα τα ευάλωτα τµή-
µατα του πληθυσµού, οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι Ροµά, οι
µετανάστες χωρίς χαρτιά. Στέγαση σε συνθήκες υγειονοµι-
κής προστασίας και όχι φονικής εγκατάλειψης όπως έγινε σε
πολλά γηροκοµεία. 
• Τέρµα στη ρατσιστική πολιτική των κλειστών στρατοπέδων
συγκέντρωσης για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, να
καταργηθούν οι Μόριες και οι Αµυγδαλέζες, να πάψουν οι
κρατήσεις και τα βασανιστήρια των «χωρίς χαρτιά» στα αστυ-
νοµικά τµήµατα. Είναι προκλητικός εµπαιγµός να λένε ότι σε
όλη την Ευρώπη λείπουν εργατικά χέρια για να µαζέψουν τη
σοδειά από τα χωράφια και ταυτόχρονα να εξαπολύουν ρα-
τσιστικά πογκρόµ και να µαντρώνουν χιλιάδες στα νησιά του
Αιγαίου.
• Τέρµα συνολικά στα αστυνοµικά µέτρα µε τις απαγορεύ-
σεις και τις καταγραφές των µετακινήσεων. Να παραγραφούν
όλα τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν. «Ανεύθυνος» δεν είναι ο
απλός κόσµος, ανεύθυνοι είναι οι υπουργοί που µιλάνε για
χειροκρότηµα στους ήρωες που κρατάνε την κοινωνία όρθια
αλλά δεν εµπιστεύονται την εργατική τάξη να αποφασίσει ού-
τε πότε θα βγει βόλτα.

Δίπλα όµως σε όλα αυτά που κάποτε ονοµάζαµε «µεταβατι-
κά αιτήµατα» προς µια δίκαιη κοινωνία και τώρα έχουν γίνει
άµεσες διεκδικήσεις ζωής ή θανάτου, χρειάζεται να επαναφέ-
ρουµε και τα αιτήµατα που διαµορφώσαµε µέσα στα δέκα
χρόνια αγώνων ενάντια στα Μνηµόνια. 

Χρειάζεται να πούµε ένα τεράστιο ΟΧΙ στο γαϊτανάκι που
παίζεται ανάµεσα στα επιτελεία των Βρυξελλών και τα κυβερ-
νητικά γραφεία καθώς µιλάνε για «κορονο-οµόλογα», δάνειο
από τον ESM του περιβόητου κ. Ρέγκλινγκ ή αξιοποίηση του
«µαξιλαριού» που άφησε ο Τσακαλώτος κληρονοµιά στον
Σταϊκούρα. Όλα αυτά έχουν σκληρούς όρους και ο πιο σκλη-
ρός είναι ότι θα συνεχίσει το δηµόσιο να πληρώνει το αβά-
σταχτο χρέος. Το µισό και παραπάνω «µαξιλάρι» είναι καπα-
ρωµένο για τοκοχρεολύσια. 

Η εργατική απάντηση είναι η στάση πληρωµών και διαγρα-
φή του χρέους. Εκεί βρίσκεται το «λεφτόδεντρο» για να µην
µείνει καµιά και κανένας άνεργος, απλήρωτος, µε κοµµένο µι-
σθό ή σύνταξη, χωρίς προστασία σε νέο γύρο της πανδηµίας.

Ο γιορτασµός της Πρωτοµαγιάς που πλησιάζει πρέπει να
γίνει ευκαιρία για να ακουστεί δυνατά αυτό το εργατικό ΟΧΙ,
αυτή η εργατική στρατηγική για το πώς πάµε παρακάτω.

Για μια εργατική
«στρατηγική εξόδου» 

Άλλο να έχεις ένα χρηµατικό από-
θεµα και άλλο να περιµένεις σε
τράπεζα όρθιος και αποµακρυ-

σµένα να έρθει η σειρά σου για την σύν-
ταξή σου. Άλλο να ψωνίζεις στη λαϊκή,
το σούπερ µάρκετ, το φούρνο και άλλο
να στέκεσαι στην θλιβερή, αραιή προ-
σµονή! Άλλο να είσαι σε ένα µικρό δια-
µέρισµα κλεισµένος και άλλο σε µπαλ-
κόνι µε λουλούδια. Έτσι φαίνονται και οι
ελάχιστες διαφορές που δηµιουργούν

θλίψη, κατήφεια, γκρίνια, διαπληκτι-
σµούς στην οικογένεια.

Και όταν η επιδηµία απλώνεται στην
κοινωνία, θλίψη και κατήφεια φέρνει µαζί,
για τους πιο αδικηµένους. Για τους µερο-
καµατιάρηδες που χάνουν κι αυτό το ει-
σόδηµα. Για τους συνταξιούχους, απόµα-
χους, στην απέραντη µοναξιά τους. Και
τώρα που ήρθε η επιδηµία σκεφτόµαστε
περισσότερο τη ζωή. Θα θέλαµε να είναι
καλύτερη, ήρεµη, συντροφική.

Τεράστια ποσά ξοδεύονται για όπλα,
µέσα καταστροφής, γήινα, εναέρια, θα-
λάσσια. Και οι επιτελείς τους διασκεδά-
ζουν µε ταξίδια, συσκέψεις, µηχανι-
σµούς που κάποια στιγµή θα αποδει-
χτούν άδειοι, άχρηστοι. Και τελευταία
στιγµή ενεργοποιούνται εργαστήρια,
έρευνα για παραγωγή φαρµάκων, εµβο-

λίων, θεραπευτικών µέσων. Τότε θυµό-
µαστε γιατρούς, νοσοκοµειακούς που
µέχρι χτες γινόντουσαν καταδικαστέα,
τεµπέλικα όντα.

Κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι να κάνει
τη ζωή µας πιο άφοβη, πιο ήρεµη,
ασφαλέστερη. Κι αυτά που πρωτοπόροι
σκέφτονται την Κοινωνική Αλλαγή να εί-
ναι µπροστάρηδες, οργανωτές µια και-
νούριας ζωής, καινούριας κοινωνίας.
Ποτέ δεν είναι αργά. Η αποµόνωση της
επιδηµίας να γίνει αφορµή για µεγαλύ-
τερη προσπάθεια, για την κοινωνική αλ-
λαγή. Οι δύσκολες ώρες, σαν αυτές που
περνάµε, γεννάνε σκέψεις που µπορούν
να γίνουν και πράξη. Ας προσπαθήσου-
µε και το Μέλλον σίγουρα δικό µας.

Δηµήτρης Λιβιεράτος, 
ιστορικός

Κάτι πρέπει να αλλάξει

Ηφετινή Πρωτοµαγιά είναι µέρα
σύγκρουσης µε την κυβέρνηση
της ΝΔ για να µην αφήσουµε τον

Μητσοτάκη και την εργοδοσία να φορτώ-
σουν στις πλάτες των εργαζόµενων την
κρίση. Ούτε την κρίση της πανδηµίας,
ούτε την οικονοµική κρίση στην οποία βυ-
θίζεται η παγκόσµια οικονοµία. Για να
προβάλουµε την εργατική διέξοδο από
την καταστροφή που µας οδηγούν οι κα-
πιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους.

Όλοι ξέρουµε ότι από τον κορονοϊό
δεν µας έχει σώσει η κυβέρνηση της ΝΔ.
Αυτοί που µας έσωσαν είναι οι εργα-
ζόµενοι και οι εργαζόµενες. Στα νοσο-
κοµεία που πάλεψαν για να τα κρατή-
σουν ανοιχτά και στελεχωµένα και µε αυ-
τοθυσία µας περιέθαλψαν. Στα σούπερ
µάρκετ, που µάτωσαν για να έχουµε ό,τι
χρειαζόµαστε. Στην καθαριότητα και
όλες τις υπηρεσίες των δήµων, στις Συγ-
κοινωνίες, στη ΔΕΗ, στο Νερό.  Αντίθετα
ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί του
είναι ορκισµένοι υπέρµαχοι της διάλυσης
της δηµόσιας Υγείας και της ιδιωτικοποί-
ησης όλων των δηµόσιων αγαθών. 

Και τώρα που η πρώτη φάση της παν-
δηµίας µοιάζει να πηγαίνει προς το τέ-
λος της και όλοι συζητάνε την έξοδο
από την καραντίνα, η κυβέρνηση της ΝΔ
ξεχνάει τα υποκριτικά λόγια για τους
«ήρωες» και βάζει πλώρη να φορτώσει
την οικονοµική κρίση που έχει φτάσει σε
όλες τις οικονοµίες του κόσµου, ξανά
στις δικές µας πλάτες. Ακόµη και µέσα
στην πανδηµία έδειξε η κυβέρνηση το
πραγµατικό της πρόσωπο. Μοίρασε
απλόχερα, εκατοµµύρια ευρώ, δώρα
στους πλούσιους φίλους της. Στους
εφοπλιστές, τους βιοµήχανους, τους κλι-
νικάρχες, τους βαρόνους των ΜΜΕ, στα
αφεντικά της ιδιωτικής Παιδείας, τους
ξενοδόχους. Και για τους εργαζόµενους,
απολύσεις, αναστολές συµβάσεων, 530
ευρώ τον µήνα για κάποιους από όσους
έχασαν τη δουλειά τους, και πολύ αστυ-
νοµία να κόβει πρόστιµα. 

Αυτό το ταξικό σφαγείο η κυβέρνηση
της ΝΔ βάζει πλώρη να το κλιµακώσει
την επόµενη περίοδο στο όνοµα της οι-
κονοµικής κρίσης. Με το πρόσχηµα ότι

η οικονοµία κάνει βουτιά, ετοιµάζουν το
έδαφος για µια νέα επιδροµή στους
µισθούς, τις συντάξεις και τα εργατικά
δικαιώµατα. Νέα επίθεση στα δηµόσια
αγαθά, στην Υγεία, την Παιδεία, το
ρεύµα το νερό και την στέγη. Με την
ψεύτικη υπόσχεση ότι το ’21 θα έρθει η
ανάπτυξη, ζητάνε υποµονή και ανοχή
για τις θυσίες που θέλουν να φορτώ-
σουν στις πλάτες µας όταν ακόµη και το
ΔΝΤ και όλοι οι διεθνείς οργανισµοί
µιλάνε για οικονοµική ύφεση ακόµη πιο
µεγάλη από του 2009. 

Η απειλή του κορονοϊού δεν έχει τε-
λειώσει ακόµη και δεν µπορούµε να
αφήσουµε καµιά κυβέρνηση να µας πάει
σε δεύτερο γύρο πανδηµίας µε περικο-
πές, λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις και απο-
λύσεις. Όλα τα αιτήµατα που ανέδειξε
το εργατικό κίνηµα µέσα στην πανδηµία
παραµένουν επίκαιρα και µπαίνουν στην
πρώτη γραµµή. 

Απαιτούµε µαζικές προσλή-
ψεις στην Υγεία, την Παιδεία και
τους Δήµους. Μονιµοποίηση
όλων των συµβασιούχων. Επίτα-
ξη χωρίς αποζηµίωση στα αφεν-
τικά, των ιδιωτικών νοσηλευτη-
ρίων, των ξενοδοχείων και όλων
των επιχειρήσεων που κλείνουν.
Καµιά περικοπή µισθών και συν-
τάξεων, εγγυηµένο µηνιάτικο για
όλους. Απαγόρευση απολύσεων
και επίδοµα ανθυγιεινής εργα-
σίας για όσους και όσες δου-
λεύουν σε συνθήκες πανδηµίας,
π.χ. στα σουπερµάρκετ και στις
συγκοινωνίες. Να καταργηθούν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
των προσφύγων και των µετανα-
στών, να ανοίξουν όλα τα άδεια
κτήρια για να βρουν στέγη όλα
τα ευάλωτα τµήµατα του πλη-
θυσµού, άστεγοι, πρόσφυγες,
Ροµά, µετανάστες χωρίς χαρτιά.
Τέρµα στα αστυνοµικά µέτρα,
τις απαγορεύσεις και τις κατα-

γραφές των µετακινήσεων, να παραγρα-
φούν όλα τα πρόστιµα που επιβλήθη-
καν. 

Η εργατική απάντηση γενικεύεται σε
ένα κεντρικό αίτηµα. Στάση πληρωµών
και διαγραφή του χρέους. Έτσι µπο-
ρούµε να εξασφαλίσουµε να µην µείνει
καµιά και κανένας άνεργος, απλήρωτος,
µε κοµµένο µισθό ή σύνταξη, χωρίς
προστασία σε νέο γύρο της πανδηµίας.

Φέτος η Πρωτοµαγιά µετατρέπεται σε
τριήµερο. Την Πέµπτη 30 Απρίλη, οργα-
νώνουµε µαζικές εξορµήσεις σε όλους
τους χώρους δουλειάς, για να τους ξε-
σηκώσουµε. Την ηµέρα της Πρω-
τοµαγιάς διαδηλώνουµε στις 11πµ στο
Σύνταγµα και σε όλες τις πόλεις, µε τα
πανό των σωµατείων µας και το Σάββατο
2 Μάη φέρνουµε το µήνυµα της αντίστα-
σης σε όλες τις γειτονιές µε µαζικές
εξορµήσεις.

Τριήμερο αγώνα

Δ. Λιβιεράτος
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Ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση πραγματοποί-
ησε το Σάββατο 11/4 το δίκτυο εκπαιδευτικών “Η
Τάξη Μας”. Στη συνέλευση συμμετείχαν εκπαι-
δευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης που συζήτησαν για τα επόμενα βήμα-
τα του εκπαιδευτικού κινήματος απέναντι σε όλες
τις επιθέσεις που βρίσκει το Υπουργείο Παιδείας
να εξαπολύσει. 

Η πλούσια συζήτηση που έγινε περιλάμβανε μια
σειρά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/τριες, με πιο
κύριο αυτό των εξετάσεων. Συζητήθηκε πώς μπο-
ρεί το εκπαιδευτικό κίνημα να παλέψει κόντρα στο
Υπουργείο, που θέλει να διεξάγει τις πανελλαδι-
κές εξετάσεις με κάθε τίμημα. Επιπλέον μια σειρά
παρεμβάσεις στη συνέλευση έθεταν το ζήτημα τι
σημαίνουν οι εξετάσεις και η πίεση που αυτές
προκαλούν σε μαθητές/τριες και γονείς ιδιαίτερα
μέσα σε συνθήκες πανδημίας, ψυχολογικής πίε-
σης, και επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης. Το
σχολείο των εξετάσεων αναγκάζει όλες τις τάξεις,
από το δημοτικό ήδη, να προσαρμοστούν στις πα-
ράλογες απαιτήσεις της εισαγωγής στην ανώτατη
εκπαίδευση κι αυτό επιβαρύνει τόσο τις εργατικές
οικογένειες όσο και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Αποκλεισμοί
Συζητήθηκαν επίσης οι αποκλεισμοί που προκα-

λεί η περιβόητη “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” που
το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει. Πολλές
παρεμβάσεις έδιναν την εικόνα τι πραγματικά ση-
μαίνει για μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυ-
σμού το να παρακολουθεί μαθήματα από το ίντερ-
νετ, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης,
έχει ελλειπή εξοπλισμό ή δυσκολεύεται να καθίσει
σε μια οθόνη για ώρες. Φυσικά αναδείχθηκαν και
πιο ακραία παραδείγματα που κάθε άλλο παρά με-
μονωμένα είναι, όπως σπίτια χωρίς καν ίντερνετ ή
ακόμα και χωρίς ρεύμα. Ακόμα δυο διαστάσεις
της απάτης αυτής είναι η καταστρατήγηση των
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, για
τους οποίους το Υπουργείο ζητάει ποσοστά συμ-
μετοχής στις τάξεις, ή τους οποίους αναγκάζει σε
πολύ περισσότερες ώρες εργασίας και καταπατά
κάθε έννοια ωραρίου.

Τέλος, συζητήθηκε η προκλητική προσπάθεια
του Υπουργείου να κατεβάσει πολυνομοσχέδιο
για την Παιδεία μέσα στο Πάσχα και σε τέτοιες
συνθήκες, ώστε να μπορέσει να περάσει ανενό-
χλητο νομοθετήματα που διαλύουν τη δημόσια
Παιδεία και που οι κυβερνήσεις τα προσπαθούν
χρόνια τώρα. Η προοπτική για απεργία στα σχο-
λεία μόλις ανοίξουν ακόμη και για τις εξετάσεις
είναι μονόδρομος καθώς η Κεραμέως επιμένει σε
όλες αυτές τις επιθέσεις. 

Η συνέλευση κατέληξε σε μια σειρά αποφάσεις:
κείμενο και αφίσα καμπάνιας με κέντρο το αίτημα
για κατάργηση των εξετάσεων (δείτε δίπλα απο-
σπάσματα από το κείμενο), συμμετοχή του δικτύου
“Η Τάξη Μας” στη συνέλευση του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων στις 16/4, η διακίνηση σχεδίου
ψηφίσματος σε ΕΛΜΕ με αίτημα την άμεση εκκένω-
ση των στρατοπέδων και τη στέγαση των προσφύ-
γων και νέα συνέλευση στις 25/4, 5μμ (πληροφο-
ρίες για συμμετοχή: 6977017070). Προτάθηκε επί-
σης να συνταχθεί ανοιχτή επιστολή προς τους γο-
νείς για το αίτημα της κατάργησης των εξετάσεων.

Η Κεραμέως επιμένει να δηλώνει σε
όλους τους τόνους ότι «Οι πανελ-
λαδικές θα γίνουν και είναι σταθερή

επιδίωξή μας, να γίνουν όσο πιο κοντά στον
Ιούνιο». Παρά τις διαγνώσεις του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ότι η εξά-
πλωση της πανδημίας παραμένει σε «κόκκι-
νο» επίπεδο και τις προειδοποιήσεις προς
τις κυβερνήσεις να εξετάσουν «πολύ προ-
σεκτικά» την κατάσταση, πριν χαλαρώσουν
τα περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει για
τον έλεγχο της διάδοσης του ιού, αυτό που
νοιάζει τις κυβερνήσεις παγκόσμια είναι να
επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Στον τομέα της Παιδείας η κανονικότητά
τους, σημαίνει πανελλήνιες εξετάσεις! Μια
απόφαση ελεύθερης πρόσβασης θα τίναζε
στον αέρα όλο το οικοδόμημα της ιδιωτικής
Παιδείας, που θησαυρίζει και κερδοσκοπεί
σε βάρος της εργατικής οικογένειας (φρον-
τιστήρια, ιδιωτικά σχολεία κλπ). Οι εκπαι-
δευτικοί δε θα ανεχτούμε την κοροϊδία του
Υπουργείου απέναντί μας και απέναντι
στους μαθητές και τις οικογένειές τους. 

Απαιτούμε: Κατάργηση όλων των προ-
αγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σε
όλες τις τάξεις και άρση της υποχρεωτικό-
τητας των διαγωνισμάτων του β’ τετραμή-
νου. Και πάνω από όλα κατάργηση των πα-
νελλαδικών εξετάσεων.

Έτσι και αλλιώς οι εξετάσεις και ειδικά οι
πανελλαδικές λειτουργούσαν πάντα σαν τα-
ξικό κόσκινο, μια διαδικασία άνιση, ανταγω-
νιστική, βαθμοθηρική και αντιπαιδαγωγική,
που πέταγε μαζικά έξω από τα σχολεία και
τα πανεπιστήμια εκατοντάδες χιλιάδες παι-
διά, ιδιαίτερα από τις φτωχότερες λαϊκές και
εργατικές οικογένειες. Σήμερα, σε συνθήκες
πανδημίας και lockdown αυτό το ταξικό κό-
σκινο, οδηγεί σε μια ακόμα πιο άνιση και
άδικη διαδικασία. Άλλωστε, και στο παρελ-
θόν οι κυβερνήσεις, σε περιπτώσεις φυσι-
κών ή άλλων καταστροφών (πχ. πυρκαγιά
στο Μάτι, σεισμός στην Κεφαλλονιά, πλημ-
μύρες στη Δυτική Αττική) κρίνοντας με γνώ-
μονα τις ειδικές συνθήκες που προέκυψαν,
πήραν μέτρα ενίσχυσης των μαθητών/μαθη-
τριών των πληγεισών περιοχών.

Σήμερα, που όλες οι οικογένειες στη χώ-
ρα μας είναι κάτω από πρωτόγνωρες ειδι-

κές καταστάσεις υπάρχει μόνο ένας δρό-
μος, η κατάργηση των πανελλαδικών εξετά-
σεων και η ελεύθερη πρόσβαση όλων των
μαθητών, μαθητριών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας. Να ανοίξει τώρα τις δεκάδες σχο-
λές, που έκλεισε η ΝΔ το φθινόπωρο και να
αυξήσει τον αριθμό εισακτέων ανά σχολή,
που είχε ανακοινώσει μειωμένους κατά 30%
για φέτος! Σε περίπτωση που η Κεραμέως
προχωρήσει σε πανελλήνιες εξετάσεις χρει-
άζεται εκπαιδευτικοί, μαθητές γονείς να ξε-
σηκωθούμε για να τις ακυρώσουμε στην
πράξη. Οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα της
εκπαίδευσης ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ θα πρέπει
να κηρύξουν απεργία στις εξετάσεις.

Ασπίδα τα συνδικάτα
Οι εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα τους,

με τους αγώνες τους και τα δίκαια αιτήματά
τους είναι η πραγματική ασπίδα προστασίας
του δημόσιου σχολείου, των εργασιακών δι-
καιωμάτων, των παιδαγωγικών αναγκών, της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συνθη-
κών που αυτή λαμβάνει χώρα με ασφάλεια
για όλους. Αντίθετα η κυβέρνηση της ΝΔ και
η Κεραμέως, όχι μόνο προσπάθησαν συστη-
ματικά να ξεγελάσουν, εν μέσω πανδημίας,
ολόκληρη την κοινωνία για συνέχιση της εκ-
παιδευτικής «κανονικότητας», αφού πίεσαν
και εκβίασαν τους εκπαιδευτικούς, με τη λε-
γόμενη «εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Με
επικοινωνιακά σόου θέλησαν να μας κάνουν
να ξεχάσουμε ποιοι και με ποιες πολιτικές
διέλυσαν το δημόσιο σχολείο, υπονόμευσαν
τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών
και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση
των παιδιών μας, απαγόρευσαν τους μόνι-
μους διορισμούς τα δέκα τελευταία χρόνια,
με τάξεις που λειτουργούσαν με 27 και πά-
νω μαθητές και με δεκάδες χιλιάδες ανα-
πληρωτές για κάλυψη κενών. Φέτος, κενά
εκπαιδευτικών υπήρχαν μέχρι και που έκλει-
σαν τα σχολεία στις 11 Μάρτη.

Η στάση τους συνεχίζει να προκαλεί, σε
συνθήκες πανδημίας και αποκλεισμού των
σχολείων και των συλλογικών διαδικασιών
των εκπαιδευτικών, τρέχουν να νομοθετή-
σουν αλλαγές που πλήττουν εκπαιδευτικούς,
γονείς, μαθητές και φοιτητές, θεωρώντας ότι
με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οι γενι-
κευμένες αντιδράσεις. Εμείς απαντάμε να

μην τολμήσει το Υπουργείο να κατεβάσει κα-
νένα Πολυνομοσχέδιο, αλλά αντίθετα να κα-
ταργήσει κάθε αντεργατική αντιεκπαιδευτική
διάταξη, ΠΝΠ, που αποφάσισε σε συνθήκες
καραντίνας. ΟΛΜΕ, ΔΟΕ χρειάζεται να στεί-
λουν το μήνυμα ότι δεν θα περάσει και ότι
ακόμα και αν καταφέρει να το ψηφίσει εν μέ-
σω καραντίνας, θα βρει απέναντί της τον
κλάδο σε απεργιακό ξεσηκωμό, ακόμα και
μέσα στις εξετάσεις αν χρειαστεί.

Για το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα το
άνοιγμα των σχολείων πρέπει να σημάνει:

Γενναία έκτακτη χρηματοδότηση για την
παιδεία - για μέτρα προστασίας, για νέα
σχολικά κτίρια, συντήρηση και αύξηση αι-
θουσών στα υπάρχοντα, επενδύσεις σε υλι-
κοτεχνική υποδομή.

Δραστική μείωση μαθητών ανά τμήμα
ώστε να τηρούνται τα μέτρα προστασίας.
Στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν αίθου-
σες μικρές, μη αεριζόμενες καλά, ακόμα
και υπόγεια.

Επαναφορά του ωραρίου των καθηγητών
στα προ του 2013 επίπεδα.

Μαζικούς διορισμούς – Καμιά απόλυση –
Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, για
να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων.

Άμεση συνταξιοδότηση των εκπαιδευτι-
κών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα
55, ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας – εί-
μαστε από τους πιο ευπαθείς κλάδους, λό-
γω της επαφής μας με παιδιά.

Λέμε όχι στην απάτη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Να σταματήσει οποιαδήποτε
πίεση στους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή
τους σ’ αυτή. Αποδείχτηκε, ήδη, στην πράξη
η γελοιότητα του εγχειρήματος να την νομι-
μοποιήσουν ως «εκπαίδευση». Η επίκλησή
της από την Κεραμέως, στόχο έχει την κατα-
στρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμά-
των, με απολύσεις αναπληρωτών, υποβάθμι-
ση του παιδαγωγικού μας ρόλου, αύξηση του
ωραρίου των εκπαιδευτικών, όταν μάλιστα η
επαναφορά του ωραρίου των καθηγητών στα
επίπεδα του 2013 αποτελεί αίτημα διεκδίκηση
της ΟΛΜΕ όλα τα τελευταία χρόνια.

Από την ανακοίνωση του Δικτύου 
Εκπαιδευτικών “Η Τάξη Μας”. 

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να τη
βρείτε στο tinyurl.com/ycd6neg9

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ

Διπλό ταξικό σφαγείο
Αντίσταση 
στις επιθέσεις
της Κεραμέως
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Η προσπάθεια του
Υπουργείου να κάνει
νόρμα την τηλεκπαί-

δευση και για μετά, είναι μια
επικίνδυνη διολίσθηση. Έχει
ήδη εμφανιστεί το φαινόμε-
νο να μην καλύπτονται με
διορισμούς θέσεις σε απο-
μακρυσμένες περιοχές και
να προτείνεται η τηλεκπαί-
δευση. Οι δηλώσεις ότι “οι
περισσότερες οικογένειες
έχουν πρόσβαση στην τη-
λεκπαίδευση” είναι ένα χυ-
δαίο ψέμα, καθώς τα φτωχά
παιδιά, τα προσφυγόπουλα,
τα παιδιά των Ρομά, τα παι-
διά της μειονότητας, τα ανά-
πηρα παιδιά δεν μπορούν εκ
των πραγμάτων να παρακο-
λουθήσουν τα μαθήματα. 

Η Ευαγγελία Γούλα, εκ-
παιδευτικός εικαστικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στην Κρήτη, δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη: “Στον καταυλισμό Ρομά
της Αλικαρνασσού δεν έχουν ρεύμα. Κάποι-
οι γονείς έχουν facebook, εμείς επικοινω-
νούμε όσο μπορούμε, να μην χαθούν και τα
όσα έχουν μάθει τα παιδιά. Δυσκολεύονται
ούτως ή άλλως να συνεχίσουν, ένας λόγος
είναι ότι έχουν αναλφάβητους γονείς που
δεν μπορούν μόνοι τους να τα βοηθήσουν
στο σπίτι.

Μέσα στην πανδημία γιγαντώνεται το πρό-
βλημα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, για να
έχουν ρεύμα κάποιες ώρες το βράδυ, βά-
ζουν μπρος τη γεννήτρια, με 3, 4 ή 5 ευρώ,
όσα έχουν κάθε μέρα. Οι περισσότεροι τσιγ-
γάνοι είναι πλανόδιοι μικροπωλητές που πή-
γαιναν στα απομακρυσμένα χωριά της Κρή-
της. Τώρα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Άρα, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, καμία επαφή
δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά με την τη-
λεκπαίδευση. Ούτε καν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της ΕΡΤ δεν μπορούν να δουν. Τα
παιδιά που πάνε στο Λύκειο, που έχουν κάνει
τεράστια προσπάθεια για να φτάσουν μέχρι
εκεί, πώς θα δώσουν εξετάσεις τώρα;”.

Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός
πρωτοβάθμιας εκπαίδευση ειδικής αγω-
γής, περιγράφει: “Είχα 7 μαθητές και κα-

τάφερα αρχικά να κρατήσω επαφή με 2
μόνο. Δεν έχουν υπολογιστές στο σπίτι και
μπαίνουν από το κινητό με δεδομένα, αν
βέβαια έχουν να πληρώσουν οι γονείς
τους. Επιπλέον στην ειδική αγωγή η τηλεκ-
παίδευση στην πραγματικότητα δεν νοεί-
ται. Η σχέση χρειάζεται να χτιστεί με καθη-
μερινή επαφή από κοντά. Το πιο 'απλό' πα-
ράδειγμα είναι ένα παιδί με διάσπαση προ-
σοχής, που μέσα στην τάξη θα σηκωθεί 15
φορές. Στην οθόνη του θα τα παρατήσει
στα 2 λεπτά. 

Καμία πρόβλεψη για τα τυφλά παιδιά
που χρειάζονται εκτυπώσεις braille και οι
εκτυπωτές έχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες
ευρώ. Ένας συνάδελφος έχει φτιάξει ένα
γκρουπ με τα παιδιά στο WhatsApp όπου
ηχογραφεί παραμύθια. Στο σχολείο είχαμε
και 5 αδέρφια, ορφανά από πατέρα και με
μια πολύ φτωχή μητέρα να προσπαθεί να
τα βγάλει πέρα χωρίς ρεύμα στο σπίτι. Σιτί-
ζονταν στο σχολείο, κοινωνικοποιούνταν,
μάθαιναν. Μόλις έκλεισαν τα σχολεία, εξα-
φανίστηκαν. Ψάχνουμε αλλά δεν μπορούμε
να μάθουμε τι έχουν απογίνει. Όλα αυτά
στην Ξάνθη, σε πόλη. Στα δε ορεινά χωριά
της μειονότητας όπου η πρόσβαση στο ίν-
τερνετ είναι ακόμα δυσκολότερη και η
φτώχεια περισσότερη, τα εμπόδια είναι με-
γαλύτερα”.

Τα προσφυγόπουλα είναι ένας ακόμη μα-
θητικός πληθυσμός που αντιμετωπίζει εμπό-
δια, αλλά ούτε αυτά τα αφήνουν πίσω οι εκ-
παιδευτικοί. Συνεχίζουν, με σκαναρισμένες
ασκήσεις και παιχνίδια που τα στέλνουν μέ-
σω τσατ στο κινητό, ή με όποιον άλλο τρόπο
μπορούν.

Πολύ αφότου ξεκίνησαν αυτές οι συγκλο-
νιστικές προσπάθειες από άκρη σε άκρη της
χώρας, το Υπουργείο ζητάει να γραφτούν
όλοι/ες σε μια πλατφόρμα, για να μπορεί να
ελέγχει αν κάνουν το καθήκον τους ή όχι.
Πάει πολύ!

Αφροδίτη Φράγκου

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα
την επιδημία για να αλλάξει συθέμελα

το εκπαιδευτικό τοπίο με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.  

Είναι απόλυτο ψέμα ότι η συμμετοχή στις
πλατφόρμες του υπουργείου είναι δωρεάν.
Στα ψιλά γράμματα της πλατφόρμας e-me.
edu.gr στο «Επισήμανση για τις χρεώσεις κι-
νητής τηλεφωνίας» αναγράφεται ότι «Η
προβολή περιεχομένου που φιλοξενείται σε
άλλη ιστοσελίδα και έχει ενσωματωθεί στην
e-me (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συν-
δέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχό-
μενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση».
Με άλλα λόγια όσοι χρησιμοποιούν δεδομέ-
να από κινητό, οι φτωχότεροι δηλαδή που
δεν διαθέτουν υπολογιστή, θα πληρώνουν
σε αυτή την περίπτωση την εταιρία. Οι υλι-
κοί όροι, για να καθιερωθεί πλήρως το δόγ-
μα ότι η εκπαίδευση δεν είναι δικαίωμα αλ-
λά ατομική ευθύνη και οικογενειακή επένδυ-
ση, είναι εδώ.

Απαιτείται διαρκής γονική βοήθεια, ιδιαί-
τερα σε μικρότερες σχολικές τάξεις. Οι ερ-
γαζόμενες μητέρες επωμίζονται ένα επιπλέ-
ον βάρος. Τα παιδιά εξαναγκάζονται να πα-
ραμείνουν απίστευτα πολλές ώρες μπροστά
σε οθόνες. Τα παιδιά από τα φτωχότερα
λαϊκά στρώματα θα αποστασιοποιηθούν πε-
ρισσότερο από το σχολείο. 

Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων 
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο 

το άρθρο εδώ: tinyurl.com/yacy5de6 
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Κινητοποίηση 
στο Υπουργείο
Κινητοποίηση έγινε στις 16/4 έξω από το

Υπουργείο Παιδείας ενάντια στο πολυνομο-
σχέδιο που σχεδιάζει να καταθέσει η Κεραμέως.
Με πανό βρέθηκαν στη συγκέντρωση η Β' ΕΛΜΕ
Αθήνας, η ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου, ο ΣΕΠΕ
Αριστοτέλης, ο ΣΕΠΕ Κ. Σωτηρίου, η Ομοσπονδία
Γονέων Περιφέρειας Αττικής και το Συντονιστικό
Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.

Κατάγγειλαν την απαράδεκτη και προκλητική
πρακτική του Υπουργείου εν μέσω πανδημίας και
καραντίνας με τα σχολεία κλειστά να προχωρήσει
σε νομοθετήσεις που διαλύουν ακόμα περισσότε-
ρο τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία, ανάμεσα σε
άλλα η βάση του 10 και η μείωση των εισακτέων,
η τράπεζα θεμάτων και η αξιολόγηση σχολικών
μονάδων και εκπαιδευτικών.

Αποτελεί σκάνδαλο η παρέμβαση της αστυνο-
μίας, με τη δικαιολογία ότι η συγκέντρωση υπερ-
βαίνει τα 10 άτομα, και οι απειλές της τους εκπαι-
δευτικούς και τους δημοσιογράφους ότι θα κόψει
πρόστιμο σε όσους δεν έχουν χαρτί μετακίνησης.
Άραγε τι κωδικό χρησιμοποιείς σε αυτή την περί-
πτωση; Την επίσκεψη σε άρρωστο συγγενή ή βόλ-
τα με το σκύλο; Κόπηκαν δυο πρόστιμα, σε δημο-
σιογράφο και σε συνδικαλιστή, ενώ η έντονη δια-
μαρτυρία των διαδηλωτών και τα συνθήματα ενάν-
τια στην αστυνομία σταμάτησαν τον έλεγχο στους
υπόλοιπους.

Η κινητοποίηση έκλεισε με την ανακοίνωση ότι
αυτή είναι η πρώτη απάντηση, θα υπάρξει συνέ-
χεια των κινητοποιήσεων όποτε κάνει την κίνηση
το Υπουργείο να θέσει το πολυνομοσχέδιο σε
διαβούλευση.

Και οι μαθητές
Στις 14 Απρίλη συνεδρίασε διαδικτυακά η ομά-

δα των μαθητών και μαθητριών Anticapitalista,
με τη συμμετοχή μαθητών από την Αθήνα, το Βό-
λο και το Ηράκλειο. Έγινε πλούσια συζήτηση για
την τηλεκπαίδευση, η εικόνα της ανεπάρκειας του
Υπουργείου να λύσει τα ζητήματα ήταν αποκαλυ-
πτική. Μπήκε κεντρικά το αίτημα για κατάργηση
των πανελλαδικών και αποφασίστηκε το ξεκίνημα
μιας καμπάνιας με κείμενα, αφισάκια, συνεργασία
με τα δίκτυα καθηγητών και γονέων που κινητο-
ποιούνται με τα ίδια αιτήματα. 

Το κείμενο της καμπάνιας αυτής κυκλοφόρησε
στις 20/4 και τονίζει μεταξύ άλλων: “Κάθε χρονιά
μας φορτώνουν τις αποτυχίες του εκπαιδευτικού
συστήματος σαν ατομική ευθύνη του καθενός.
Φέτος αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί
πουθενά! Λένε πως στα μέσα Μάη θα ανοίξουν,
με τι συνθήκες όμως; Δε γίνεται να κάνουμε μά-
θημα 25 και παραπάνω μαθητές ανά τμήμα, την
ώρα των μέτρων ασφαλείας του κορονοϊού. Δεν
γίνεται να έχουμε απλήρωτες καθαρίστριες χω-
ρίς μέσα προστασίας για εκείνες και για εμάς.
Δεν γίνεται να κάνουμε μάθημα χωρίς τους καθη-
γητές που λείπουν. Γενναία χρηματοδότηση για
να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες”.

Επόμενη συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 24
Απρίλη στις 7μμ (για συμμετοχή επικοινωνήστε
στη σελίδα των μαθητών Anticapitalista:
fb.com/mathitesanticapitalista).

Η κυβέρνηση σπέρνει πανδημία αποκλεισμών

Ηπενιχρή επιδότηση των 600 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες
ήταν ούτως ή άλλως μια κοροϊδία. Ήρθαν όμως το σαββατοκύριακο και οι πρώτες εικό-

νες από τα προγράμματα “τηλεκατάρτισης” για να φανεί το μέγεθος του εμπαιγμού. 
Τα φρικτά ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη (το διαβόητο “σκοιλ ελικικου” είναι μόνο

η κορυφή του παγόβουνου παρά τα απροκάλυπτα ψέματα του Βρούτση στην τηλεόραση),
οι απαρχαιωμένες ή και λανθασμένες πληροφορίες και το υπερβολικά χαμηλό επίπεδο
ακόμη και των προγραμμάτων που δεν περιέχουν λάθη, μαρτυρούν μια τεράστια αρπα-
χτή, προχειροδουλειές με προγράμματα αναγνώρισης έντυπου κειμένου, google translate
και ξεθάψιμο ύλης 15ετίας. Τα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης τσέπωσαν 84 εκατομμύρια ευ-
ρώ για να κοροϊδέψουν πτυχιούχους ανώτατων ιδρυμάτων μέσα στα μούτρα τους. 

Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης όμως μαρτυρά και τα σχέδιά της για την Παιδεία. Ενώ
καραδοκεί το πολυνομοσχέδιο της Κεραμέως, η επιδότηση ιδιωτικών κέντρων προκειμένου
να “καταρτίσουν” αποφοίτους σχολών με 4, 5 και 6 χρόνια σπουδών είναι ένα τρανταχτό
υπονοούμενο για τη θέση που θέλει να εξασφαλίσει στην ιδιωτική παιδεία αυτή η κυβέρνη-
ση και την σκόπιμη υποτίμηση με την οποία αντιμετωπίζει την δημόσια.

Η απάτη των Voucher

8 Μάρτη, Παγκόσμια  Ημέρα Γυναικών. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Mέσαστις ιδιαίτερεςσυνθήκες της
καραντίναςοιΔήμοιβρίσκονταιμα-
ζίμε τα νοσοκομεία στηνπρώτη

γραμμήτηςμάχηςγιατηναντιμετώπισητης
πανδημίαςκαλύπτονταςμιατεράστιαγκάμα
αρμοδιοτήτων.

Ηκαθαριότητακαιηαπολύμανσητωνδη-
μόσιωνχώρων,ηστήριξη τωνηλικιωμένων
καιόλων των ευπαθώνομάδων,ηστέγαση
τωναστέγωνσεαξιοπρεπείςχώρους,ησίτι-
σητωνπεινασμένων,ηστήριξητωνοικονο-
μικάαδύναμων, ταδημοτικά ιατρεία είναι
μόνομερικέςαπόαυτές τιςαρμοδιότητες.
Ανάγκεςπουστιςσυνθήκες του “Μένουμε
σπίτι” δενθαμπορούσανπαρά να έχουν
στοκέντροτουςτο“ΒοήθειαστοΣπίτι”.
Πόσοπραγματικά καλύπτονταιαυτέςοι

ανάγκεςσήμερα;Τι κάνει η κυβέρνησηκαι
οιδημοτικέςαρχέςγιανατιςκαλύψουνκαι
ποια είναι ηπρότασηκαι τααιτήματα των
ίδιων των εργαζομένωνστουΟΤΑ;Πόσο
άμεσασυνδέoνταιαυτέςοιανάγκεςμε τα
νέακαθήκονταπουκαλούνται να επωμι-
στούνοι γυναίκεςστην “κανονικότητα” του
“ΜένουμεΣπίτι”;
Σεαυτά τα ερωτήματαπροσπαθούμε να

απαντήσουμεσεαυτότοδισέλιδοσυζητών-
ταςμε τους ίδιους τους εργαζόμενους
στουςΟΤΑκαιαξιοποιώντας την εμπειρία,
τιςπροτάσειςκαιτηδράσητωναντικαπιτα-
λιστικώνδημοτικώνσχημάτων.

Τιπρέπειναγίνει
Δύοεξαιρετικά ενδιαφέρουσεςπροτά-

σεις, για το “ΒοήθειαστοΣπίτι γιαόλους
όσους έχουνανάγκη” και για την  “Άμεση
στέγασηστοΔήμοΑθήνας30.000αστέγων
από τουςδρόμους,προσφύγωναπό τα
καμπκαιΡομά”  κατέθεσεηΑνταρσία στις
Γειτονιές τηςΑθήνας στοδιαδικτυακόδη-
μοτικόσυμβούλιοτης13ηςΑπρίλη-απότις
οποίες εδώπαρουσιάζουμε ταβασικάση-
μεία:
“Ηπανδημία και ηαύξηση τηςφτώχειας

μεγαλώνει τονπληθυσμό τωνανθρώπων
πουέχουνανάγκηαπόάμεσηφροντίδα
στην κατοικία τους.Μεγαλώνει οαριθμός
τωνμηαυτοεξυπηρετούμενωνηλικιωμένων
καθώςαρκετοί έχασαν τουςφροντιστές
τους  λόγω της καραντίνας.Μετανάστριες
χωρίς χαρτιά που εργάζοντανγιααυτούς
αδυνατούν ναμεταβούνφοβούμενες την
σύλληψηκαιτηναπέλαση.Άτομαμεαναπη-
ρίεςπουδιαβιούνμόνοιτουςμεχαμηλόει-
σόδημαπιέζονταιακόμηπερισσότερο.Με-
γάλοςαριθμόςαπόρων,πουστέκονταν
στηνουρά τωνσυσσιτίων τουΚΥΑΔΑ,που
έχουνδιακοπεί,στηνοδόΣοφοκλέουςαδυ-
νατούνναβρούντροφή.Ηδιακοπήτηςπα-

ροχήςσχολικώνγευμάτωνσεμαθητέςείναι
έναάλλο ζήτημαπουχρειάζεται νααντιμε-
τωπιστείάμεσα.Με τηνπανδημία,προστί-
θενται νέοιάνεργοιπουέχουνανάγκη:ρα-
κοσυλλέκτες, μουσικοί και ηθοποιοί δρό-
μου,χειροτέχνες,μικροπωλητέςκαιπλανό-
διοι.Είναιαναγκαίοστηνπερίοδο της κα-
ραντίνας, νασυνεχιστείηπαροχήφαγητού
στοσπίτι με τη λειτουργία τωνμαγειρείων
τουΔημοτικούΒρεφοκομείου.
Γιαόλουςαυτούςτουςλόγουςαπαιτείται

μιαριζική τομήστηστελέχωση τηςυπηρε-
σίαςΒοήθειαστοΣπίτι.Ηπροσφυγήστην
TaxiBeat,μιαιδιωτικήεταιρίαπουαντιστρα-
τεύεταιταεργασιακάδικαιώματατωνεργα-
ζόμενων,είναιμιαυποκατάστασηαυτήςτης
ανάγκηςπου επιφέρεισπατάληπόρωνκαι
μηεπαρκήκάλυψητωναναγκών.Διεκδικού-
μεμαζικέςπροσλήψειςσεόλεςτιςαπαιτού-
μενες ειδικότητες και εξασφάλισημέσων
γιατιςεπισκέψειςστασπίτιαμεπρομήθεια
αυτοκινήτωνκαιμηχανών.ΧρειάζεταιτοΔη-
μοτικόΣυμβούλιοτηςΑθήναςνααπαιτήσει
τηναπόδοσηπόρωναπό τον κρατικόπρο-
ϋπολογισμό”.
“Αναδεικνύεταιπερίτραναπόσοπολύτι-

μεςείναισήμερακοινωνικέςδομέςόπωςτο
ΒοήθειαστοΣπίτι, το ΚοινωνικόΠαντοπω-
λείοή τοΚοινωνικόΣυσσίτιοπου τις είχαν
απαξιωμένεςόλααυτά ταχρόνια.Οι εργα-
ζόμενοιστοΒοήθειαστοσπίτι είναιπάνω
από15-20χρόνιαόμηροιαυτήςτηςδιαδικα-
σίαςχωρίςνατουςμονιμοποιούν,καθώςεί-
ναι δομέςπουαφορούνπρογράμματαπου
ανανεώνονται.Αντίστοιχαυποβαθμισμένα
έχουναφήσει ταδημοτικά ιατρεία και την
πρωτοβάθμιαφροντίδαυγείας”δήλωσε

στηνΕργατικήΑλληλεγγύηοΧρίστοςΕυθυ-
μίου, πρόεδρος τουΣωματείουΕργαζομέ-
νωνΑγίουΔημητρίου.“Απότηνπλευράμας
σανσωματείοπήραμε τηναπόφασηκαι
συμμετέχουμεσε έναδίκτυοαλληλεγγύης
καιαλληλοβοήθειαςπουέχει δημιουργηθεί
στοδήμογια ναστηρίξουμε κόσμοπου
χρειάζεταιβοήθειααυτήτηστιγμή”.

Στέγηγιαόλους
“Ηπανδημίακαιηνέαύφεσητηςοικονο-

μίαςαπειλεί ναοδηγήσειπολύκόσμοστην
αστεγία.Ηλαϊκήστέγηκινδυνεύεικαθώςη
ΕΚΤεπιμένειστην έναρξη τωνπλειστηρια-
σμών.Οι βραχυχρόνιεςμισθώσεις τύπου
AirBnB,ηχρυσήβίζασε“επενδυτές”έχουν
εκτοπίσεικατοίκουςαπόπαραδοσιακέςσυ-
νοικίες εγκατάστασηςκαι έχουν τινάξει τα
νοίκιασταύψη.Πρέπεινααπαιτήσουμεένα
μαζικόπρόγραμμαστέγασηςόλωνεδώκαι
τώρα”τονίζειηΑνταρσίαστιςΓειτονιέςτης
Αθήνας.
“Ηεξασφάλισητωνκατοικιώνκαιτωνκτι-

ρίων χρειάζεται ναπροχωρήσει μεσυμβά-
σειςπαραχώρησης τηςχρήσης (ή και της
ιδιοκτησίας) γιαμεγάλοχρονικόδιάστημα
προςτοΔήμοτηςΑθήνας.Τοκράτοςκαιη
κυβέρνησηναεπαναφέρουντονΟργανισμό
ΕργατικήςΚατοικίας.Προτείνουμε ένα εν-
δεικτικό κατάλογοέντεκαδιαθέσιμωνκτι-
ρίων, ιδιοκτησίαςΥπουργείουΕργασίας-
ΕΦΚA.Επίταξη ξενοδοχείωνπουδεν λει-
τουργούν.Άμεσημεταστέγασησταπαρα-
πάνωκτίρια τωνπροσφύγων τουΕλαιώνα,
τωνανηλίκωντωνπαιδικώνκατασκηνώσεων
τουΑγίουΑνδρέακαιτωνΡομά.Απαγόρευ-
ση τωνπλειστηριασμών τηςπρώτηςκατοι-

κίας.Απαγόρευση τηςανεξέλεγκτηςλει-
τουργίαςτουAirBnBκαι τηςβραχυχρόνιας
μίσθωσης.Ναανοίξουνξανάοικαταλήψεις
στέγηςπουεκκένωσεηΑστυνομία.
ΝαπεράσειτώρατοΓηροκομείοτηςΑθή-

ναςστοΔημόσιο.Προσλήψειςμονίμωντώ-
ραστην καθαριότητα και επαναπρόσληψη
όλωντωναπολυμένωνσυμβασιούχων”.
“Ηκυβέρνησηγνωρίζειπολύκαλάότιστα

καμπ,δεν είναι δυνατήη τήρησηούτε των
στοιχειωδώνμέτρωνπρόληψης.Ηδημόσια
υγείαΔΕΝείναιατομικήευθύνηκαιπροπαν-
τόςΔΕΝείναιπρονόμιοτωνλίγων.Μετάτα
κρούσματακορονοϊούστα καμπΜαλακά-
σαςκαιΡιτσώνας,χρειάζεταιναβάλουμεσε
καραντίνατορατσισμόκαιναφροντίσουμε
ναστείλουμετουςπρόσφυγεςσεσπίτιακαι
ξενοδοχεία”αναφέρειηπρότασητηςΔημο-
τικήςΚίνησηςΝίκαιας-Ρέντη “Ανταρσία
στηνΚοκκινιάτηςΠροσφυγιάςκαιτηςΑντί-
στασης”.
“ΟιΔήμοι της ευρύτερηςπεριοχής του

Πειραιάδενμπορούννακλείνουνταματιά
σεαυτή τηρατσιστικήβαρβαρότητα.Να
επιταχθούνταξενοδοχείαχιλιάδωνκλινών
πουβρίσκονταιστηνπόλητουΠειραιάκαι
παραμένουνκλειστά.Ναανοίξουνκλειστά
δημοτικά κτίριαπουδιαθέτουνοιΔήμοι
τηςευρύτερηςπεριοχήςτουΠειραιά.Ειδι-
κάγια τοΔήμοΝίκαιας-Ρέντη ζητάμε να
ανοίξουν κλειστάδιαμερίσματαπουβρί-
σκονταιστις εργατικέςπολυκατοικίες του
Ρέντη.Ναεφαρμοστείηαπόφασηπουείχε
ψηφιστεί ομόφωναστησυνεδρίαση της
5ηςΑπριλίου2016, για την εξεύρεσηκα-
τάλληλουχώρουφιλοξενίαςπροσφύγων
στηνπόλημας”.

Διαδικτυακή σύσκεψηπραγματοποίησε
τηνΠαρασκευή10ΑπρίληηΠρωτοβου-
λίαΕργαζομένωνστουςΟΤΑη«Σκουπι-

διάρα»για νασυζητήσει τηνκατάστασηπου
επικρατείστους δήμουςκαι την ανάγκηνα
παρθούνπρωτοβουλίεςδράσης.

«ΣτοΒοήθειαστο
Σπίτιστοδήμοπου
εργάζομαιπαρακο-
λουθούμε200άτομα
σταθερά και τώρα
έχουνπροκύψειάλ-
λοι τόσοι. Αλλά τα
προγράμματαέχουν
γεμίσει και οι και-
νούργιεςπεριπτώσειςδενμπορούνναεξυπη-
ρετηθούν.Προσωπικάαυτή τηστιγμή έχω53
άτομακαι15ακόμηστηλίστααναμονής»τόνι-
σεοΝίκοςΧατζάρας,μέλοςτουΔΣΣωματεί-
ουΕργαζομένωνΑμπελοκήπων-Μενεμένηςκαι
τουΔΣΣυλλόγουΕργαζόμενωνΒοήθειαστο
ΣπίτιΚ.Μακεδονίας.
«ΟιδήμαρχοιέχουνβρειμετιςΠΝΠτηνευ-

καιρία να καταργήσουν τασαββατοκύριακο,
νακαταργήσουνταωράρια,ναπεράσουναπό
τοπαράθυρο ιδιωτικοποιήσεις, να καταργή-
σουντιςειδικότητες.Αντίναγίνονταιπροσλή-
ψειςγίνονταιμπαλαντέροιεργαζόμενοι.
ΕίχαμεπολύλιβάνισμααπότονΘεοδωρικά-

κογια τοΒοήθειαστοΣπίτι,μέχριπουήθελε
νακαλέσει και εθελοντές τηςΟΝΝΕΔ.Οισυ-
νάδελφοιδεν είχανφυσικά καμιάδιάθεση να
μπουνσετέτοιουςείδουςσχέδια.αντίθεταάρ-
χισε ναμπαίνει το ζήτημα,πωςείναι δυνατόν
ναδουλεύουμε τόσαχρόνιαμεσύμβαση;Να
δουλεύει ημισήΕλλάδααπλήρωτοιόλους
τουςμήνεςτους2020μέχριτονΑπρίληενμέ-
σωπανδημίας;!
Κάτωαπόαυτήν τηνπίεση τουπουργείο

αναγκάστηκεναεπισπεύσειτηδιαδικασίαπρο-
κήρυξηςπροσλήψεωνμέσωΑΣΕΠ.Eίναι ευ-
καιρίαναταβάλουμεσανεργατικόκίνηματώ-
ραόλαστοτραπέζι.Χρειάζεταινααπαιτήσου-
μεμονιμοποίησηόλου τουπροσωπικούκαι
άμεσοδιπλασιασμό τουμεμαζικέςπροσλή-
ψειςγιανακαλυφθούνοιανάγκες.Απότηδική
μαςπλευράπροτείναμεστοσωματείοκάποιες
δράσειςσανκαιαυτέςπουέγινανστανοσοκο-
μεία,γιαδύοώρεςνασταματήσουμετιςδου-
λειές, ναανοίξουμεπανόπλακάτ και ναστεί-
λουμετομήνυμαότιθέλουμεάμεσημετατρο-
πήτωνσυμβάσεων».
«Τομεγάλοπρόβλημαείναιότιδενυπάρχει

κόσμος.Δουλεύωστηνοικονομικήυπηρεσία.
Ήμαστανπουήμαστανυποστελεχωμένοι, τώ-
ραμετιςάδειεςειδικούσκοπού,έχουμεμείνει
ελάχιστοιπουμετάβίας καταφέραμε ναβγά-
λουμετημισθοδοσίαπροσωπικού,ναμημείνει
κανέναςαπλήρωτοςτιςμέρεςτουΠάσχα»τό-
νισεοΚώσταςΜεγαγιάννης,εργαζόμενοςστο
δήμοΑγίαςΠαρασκευής.«Μεπαρέμβασητου

σωματείου, καταφέραμε καιπέρασε τελικά
στοδημοτικόσυμβούλιοδιαπεριφοράς, να
μην επιβάλλονταιπροσαυξήσειςστον κόσμο
πουδεν έρχεται ναπληρώσειή να κάνει τις
ρυθμίσειςστιςδόσεις του, κάτι πουδενήταν
ξεκάθαροαρχικάαπότιςΠΝΠ»

«Οιυπηρεσίες
υπολειτουργούν,
ο δήμος είναι
κλειστός. Αυτό
που δουλεύει
πραγματικάείναι
η καθαριότητα
καιοικοινωνικές
υπηρεσίες. Οι

συνάδελφοιστηνκαθαριότηταδουλεύουναπό
τοπρωίμέχρι τουβράδυ», τόνισεοΚώστας
Φοινινής, εργαζόμενοςστοΔήμοΒριλησσίων.
«Στιςυπηρεσίες εξυπηρετούνται κυρίωςπερι-
στατικάπου έχουν να κάνουνμεγεννήσεις,
θανάτους και δημοτολόγιοόπουοισυνάδελ-
φοι έρχονται ένας-ένας.Εγώείμαι κάθεμέρα
εκεί καιπροσπαθώόσομπορώναβοηθήσω
στηνδιεκπεραίωση τωνδιοικητικώνυποθέσε-
ων,συμπληρώνωαιτήσειςέξωαπότοδημαρ-
χείο, τιςπηγαίνωμέσα»προσθέτει ηΡούλα,
εργαζόμενηστονίδιοδήμο.
Ενδεικτικό του τισημαίνουνοισυνθήκες

ελαστικότηταςκαιανακύκλωσηςανέργωνπου
επιβάλει η κυβέρνησηείναι η ενημέρωσηπου
έκανεηΧαρά, πρώηνσυμβασιούχοςΟΑΕΔ
στοΔήμοτηςΑθήνας,γιατογεγονόςότιόσοι
εργάστηκανταχρόνια2017,2018,2019δενδι-
καιούνται νασυμμετέχουνστιςπροσλήψεις
των8μηνιτώνπουανακοίνωσεηκυβέρνηση.
Στο τέλος τηςσυζήτησηςσυμφωνήθηκεη

ανάγκη ναπροταθούνσυνελεύσεις εργαζομέ-
νωνόπουαυτό είναι δυνατό.Θετικήήταναν-
ταπόκρισηστοκείμενουπογραφώνπουδιακι-
νείταιστουςδήμουςμε τοαίτημα «Ναγίνουν
οιδημοτικέςυπηρεσίεςασπίδαπροστασίας»
πουανάμεσασεάλλααπαιτεί:
«Ναγίνουνάμεσαμαζικέςπροσλήψεις.Μο-

νιμοποίησηόλων τωνσυμβασιούχωνχωρίς
όρουςκαιπροϋποθέσεις.Επιστροφήόλωντων
απολυμένωνσυμβασιούχων.Όχιπισωγύρισμα
στις εργασιακέςσχέσεις,Όχι εκχώρηση των
υπηρεσιώνστουςιδιώτες.Ναχορηγηθούνόλα
τααπαραίτηταΜέσαΑτομικήςΠροστασίας.
Ενίσχυση του «ΒοήθειαστοΣπίτι.Ενίσχυση
τωνυπηρεσιώνσυσσιτίουΝαπεράσουνοιδο-
μέςφροντίδαςηλικιωμένωνστοδημόσιο.Να
γίνουνδωρεάνΤεστγια κορονοϊόσταΤΟΜΥ
καισταδημοτικά ιατρείακαισεκινητέςμονά-
δες.Ναχρησιμοποιηθούντα35διςευρώπου
βγήκαναπότηνμνημονιακήλεηλασία,απότα
ματωμέναπλεονάσματα,δηλαδήαπό τιςθυ-
σίεςτωνεργαζόμενων,γιαναεξασφαλίσουμε
ότι οι ζωές κάθε εργατικήςοικογένειας είναι
πάνωαπό τα κέρδηκαι τασυμφέροντα των
τραπεζιτών».

Στέγη και Βοήθεια 
στο Σπίτι για όλους

Αυτό που έχει αποδειχτεί περίτρανα μέσα
στιςσυνθήκεςτηςεπιδημίαςτουκορονοϊού
καιτηςκαραντίναςείναιοαπόλυτακρίσιμος

ρόλοςτηςεργατικήςτάξηςόχιμόνογιαναπαρά-
γει κέρδη μέσαστον καπιταλισμό αλλά και για να
κρατήσει όρθια την κοινωνία σεμια κρίση. Μόνο
πουγιανασυμβείαυτόαπαιτείταιέναςολόκληρος
στρατός: οι Γυναίκεςτης
εργατικής τάξης που κα-
λούνταινακαλύψουνακόμη
περισσότερεςδουλειέςαπό
τοσυνηθισμένο.

Και χωρίς τον κορονοϊό,
έναμεγάλομέροςτηςφρον-
τίδας τωνπαιδιών, τωνηλικιωμένων,όλων τωνμε-
λώντηςοικογένειαςκαιτουσπιτιούπραγματοποιεί-
ται,χωρίςκόστοςγιατοσύστημα,απότιςγυναίκες.
Αυτήηκατάστασηδενείναιέναφυσιολογικόαποτέ-
λεσμαβιολογικώνδιαφορώνμεταξύανδρώνκαιγυ-
ναικώναλλάαποτέλεσμα του τρόπουοργάνωσης
τωνταξικώνκοινωνιώνκαισυγκεκριμένατουκαπιτα-
λισμούσήμερα.Οι γυναίκεςδεν είναι βιολογικά
προκαθορισμένεςναφροντίζουν,μετονίδιοτρόπο
πουοιάνδρεςδενείναιβιολογικάπροκαθορισμένοι
ναείναιβίαιοι.
Πρόκειται γιαστερεότυπαπουδημιουργήθηκαν

καθώςτοκαπιταλιστικόσύστημαβασίζεταιστοθε-
σμό τηςοικογένειαςπροκειμένου να εξασφαλίσει
τηναπρόσκοπτηαναπαραγωγή της εργατικής τά-
ξηςμετοελάχιστοκόστοςγιατηνάρχουσατάξη,
φορτώνονταςόλοτοβάροςτηςφροντίδαςτηςερ-
γατικήςοικογένειαςστιςγυναίκες.Ηιδέαότιοιγυ-
ναίκες είναιπολύ καλέςστο ναφροντίζουν τους
άλλους είναι μια ιδέαπου εκφράζει την κυρίαρχη
ιδεολογίατηςάρχουσαςτάξης.
Μέσαστην κρίση τουCovid-19με το «μένουμε

σπίτι»αυτόςορόλοςμετατρέπει τις γυναίκες κυ-
ριολεκτικάσελάστιχοκαθώςένακομμάτιγυναικών
εξακολουθεί ναπαίζει ταυτόχρονακεντρικόρόλο
στηνεργασίατου–πχστανοσοκομείαήστασού-
περμάρκετ.Αποτέλεσμαπερισσότερεςώρες και
στηδουλειάκαιστοσπίτι.
Αυτήη εμπειρίαδεν είναιομοιόμορφηγιαόλες

τις γυναίκες.Καιστις κανονικέςσυνθήκες,πλου-
σιότερεςγυναίκεςμπορούν ναπληρώσουνάλλες
γυναίκεςτηςεργατικήςτάξηςγιαναμαγειρέψουν,
νακαθαρίσουνκαι ναφροντίσουνταπαιδιάτους.
Αλλάαυτήη ταξικήανισότητααυξάνεται κατά τη
διάρκεια τηςπανδημίας.Υπάρχει τεράστιαδιαφο-
ράμεταξύτουκλειδώματοςσεέναστενόδιαμέρι-
σμα,«7νομάσεέναδωμά»πουλέεικαιτοτραγού-
δι,σταΠατήσιακαισεμιαπολυτελήευρύχωρημο-
νοκατοικίαμεκήποστηνΚηφισιά.
Μέσαστιςσυνθήκες τηςαβεβαιότητας και του

άγχουςπουγεννάειηεπιδημίακαιηαπομόνωση-
σεσυνδυασμόαναλόγωςμετηνυποχρεωτικήανερ-
γίαή τηνυποχρεωτική εργασία- χωρίς τηβοήθεια
τωνφίλωνκαικαθόλουβοήθειααπότοκράτος,τε-

λικάτο«σπίτι»παύειναείναιτο«ιερόκαταφύγιο»
καιγίνεταιεφιάλτηςγιαέναμεγάλοκομμάτιτηςερ-
γατικήςτάξης,κυρίωςτιςγυναίκεςτης.
«Tιςημέρεςτηςκαραντίναςέχειαυξηθείκατακό-

ρυφα,ηενδοοικογενειακήβίακαιεδώστηνΕλλά-
δαόπωςδείχνουνοικαταγγελίεςαλλάκαιγενικό-
τεραόπωςδείχνειη120%αύξησηστακρούσματα

τηςενδοοικογενειακής
βίαςστηνΜ.Βρετανία.
Ηκαθεστωτικήαφήγη-
σητωνημερώντοπα-
ρουσιάζει αυτό ως
απλάέναφυσικό επα-
κόλουθοτης“κλεισού-

ρας” και της “απομόνωσης”,που έχουμευποστεί
όλοιμαςεξαιτίαςτουCOVID-19,ότιαυτόπουαυ-
ξάνεται “γενικά” και “αόριστα” είναι ηβία» τονίζει
στηνΕργατικήΑλληλεγγύηηΜαρία Αμπελιώτη,
εργαζόμενηστοΔήμοΑθήναςκαιμέλοςτηςΚίνη-
σηςγιατηνΑπεργιακή8Μάρτη.
«Ηκανονικότητατουκαπιταλισμού,ναεξασφαλί-

ζειτοδικότουκέρδος,συνδέεταιμετηνκαθημερι-
νήζωήτωνεργατώνκαιτωνεργατριών.Σεσυνθή-
κες καραντίναςσήμερα,με τασχολεία κλειστά,
ποιοςθαμείνειστοσπίτιμεταπαιδιά,ποιοςθατα
διαβάσει;Hμάναπουθαστερηθεί τηνπρόσβαση
στην εργασία,πουθα τηςαπαγορεύσουν να έχει
χρόνογιατονεαυτότηςκαιπουθατριγυρίζειμέ-
σαστοσπίτι, σανσβούραγια ναπρολαβαίνει τις
ανάγκεςκαι τιςαπροσεξίες τωνμικρών,ανυπότα-
κτων καιφυλακισμένωνπαιδιών της.Αυτήθαμα-
γειρέψει,θααπολυμάνει,θαπλύνει,θασιδερώσει
και εάν έχει και τουςγέροντεςγονείς, τότεδεν
φτάνουνοιώρες του24ώρου. Αυτές τις επιπλέον
ανάγκεςέρχονταινακαλύψουνκαιοιΆδειεςΕιδι-
κούΣκοπού,3+1-τρειςμέρεςκαλύπτειτοκράτος
καιμιααφαιρείαπότηνκανονικήτουςάδεια!
Ηπλήρηςαποδιάρθρωση τωνβασικών κοινωνι-

κώνυπηρεσιώνστοόνοματηςλιτότηταςέχεισαν
αποτέλεσματηνσυρρίκνωσητουεργατικούδυνα-
μικού της κοινωνικήςαναπαραγωγήςμεαποτέλε-
σμααυτήναπέφτειστηνπλάτητωνγυναικώνστο
σπίτι.Ηεκστρατείατου«Μένουμεστοσπίτι»επα-
ληθεύει τηναποσάθρωση των κοινωνικώνπαρο-
χών.ΤρέχουντώραοιΔήμοιναπρολάβουν.Αυξά-
νονταιοιαρμοδιότητεςτους,αλλάχωρίςκονδύλια,
χωρίςτηνδυνατότηταμόνιμωνπροσλήψεων.
Καιαυτάισχύουνγιαόσεςγυναίκεςέχουνσπίτιή

έχουνεργασία.Γιατιςμετανάστριες,τουςπρόσφυ-
γες, τις κρατούμενεςγυναίκεςυπάρχουνμόνο τα
κλειστάσύνορα,οι κλειστέςφυλακές,θάνατοιστις
γυναικείεςφυλακές,καμένεςγυναίκεςστηΜόρια…
Ταμέτραεγκλεισμούανέδειξαν τιςσοβαρέςσυ-

νέπειεςπουέχειυποστείηανθρωπότητααπότοκα-
πιταλιστικόσύστημα.Ηκαραντίναέρχεταινα«κουμ-
πώσει» και νααναδείξει περίτρανα τηνανάγκηγια
ταδικαιώματα τωνγυναικών και ειδικότερα των
διεκδικήσεωνπουθέσαμεστις8Μαρτίου2020».

Οι εργαζόμενοι
στους δήμους 
δίνουν μάχες

Όχι τα βάρη 
στις Γυναίκες

Επιμέλεια:ΓιώργοςΠίττας.Φωτό:ΚυριάκοςΜπάνος

18/2, Πανεργατική απεργία

18/2, Πανεργατική απεργία

8/3, Διαδήλωση 
για την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών
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Από το Δροσερό μέχρι το Σχιστό και τη Χίο       

Διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου παραχώ-
ρησε η ΚΕΕΡΦΑ για το βασανισμό στο
Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης του

Μοχάμεντ Γιούσεφ, μετανάστη χωρίς χαρτιά,
που έκανε απεργία πείνας μαζί με άλλους 8
μετανάστες συγκρατούμενούς του, ενώ μετά
από 2 μέρες λιποθύμησε μέσα στο Α.Τ. και με-
ταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Συγ-
κλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο που παραχώ-
ρησε στη δημοσιότητα η ΚΕΕΡΦΑ στο οποίο ο
Γιούσεφ περιγράφει κλαίγοντας τα βασανιστή-
ρια από αστυνομικούς που δέχτηκε στο τμήμα
μετά το νοσοκομείο. Καταγγέλει ότι 10 άτομα
του φόρεσαν κράνος, του έδεσαν τα χέρια πί-
σω και τον χτύπαγαν και τον έβριζαν. Αρνούν-
ταν να του δώσουν νερό ενώ τους παρακαλού-
σε. “Δεν ήρθαμε να κάνουμε τίποτα, δε σκοτώ-
σαμε άνθρωπο, είμαι 15 χρόνια εδώ”, είπε. 

Πρώτος το λόγο πήρε ο Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας. “Δεν
μπορεί κάποιος να κάνει διαμαρτυρία όπως γί-
νεται σε όλα τα δημοκρατικά συστήματα; Η
μία πλευρά είναι το άσχημο κλίμα με τον κορο-
νοϊό. Η άλλη είναι το άσχημο κλίμα μέσα στα
κρατητήρια. Και σε άλλα αστυνομικά τμήματα
οι μετανάστες ζητάνε σεβασμό, δεν έχουν κά-
νει εγκλήματα, μόνο δεν έχουν χαρτιά. Όπως
και στη Γλυφάδα 19 άτομα έκαναν απεργία
πείνας. Πήγαμε εκεί και μας βάλαν πρόστιμο.
Γιατί δεν θέλανε να μάθουμε τι θέλουν να κα-
ταγγείλουν οι κρατούμενοι. Στην Κόρινθο, στη
Μυτιλήνη, στην Κω, στο Παρανέστι Δράμας
έχουν κάνει απεργία πείνας αρκετές φορές.
Θέλουμε άμεσα να ελευθερωθούν οι άνθρω-
ποι που είναι άρρωστοι. Ο Μοχάμεντ Ικμπάλ
ήταν 3 μήνες στο Α.Τ. Κολωνού, ζήτησε νοσο-
κομείο και πριν 2 βδομάδες μεταφέρθηκε στην

Αμυγδαλέζα, έχει χάσει το μυαλό του από την
κράτηση, δεν τρώει, δε μιλάει. Να μας εξηγή-
σει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τε-
λείωσαν αυτά τα δικαιώματα λόγω κορονοϊού;
Γι αυτό θα στηρίξουμε τις διαμαρτυρίες”.

“Σκανδαλώδες να ξαναζούμε τις μέρες του
2008 - 2013 με δεκάδες καταγγελίες μετανα-
στών που είχαν βασανιστεί μέσα στα κελιά”,
συνέχισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας. “Τότε υπήρχε ένα πέπλο ασυλίας από τη
μεριά των κυβερνήσεων, ρατσισμός ήταν το
χαρτί που παίζανε και στρώσαν το δρόμο στη
Χρυσή Αυγή. Όταν λέμε μετανάστες εννοούμε
ανθρώπους που έχουν 10 και 15 χρόνια στην
Ελλάδα, άνθρωποι που μπορεί να χουν ζήσει
περισσότερα χρόνια εδώ παρά στις χώρες
που κατάγονται, και βρίσκονται μέσα στην
Αμυγδαλέζα, στην Κόρινθο, στην Κω και στα
υπερπλήρη αστυνομικά τμήματα. Η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη εφάρμοσε το νέο ρατσιστικό
νόμο με επιχείρηση σκούπας κι έχει μαζέψει
εκατοντάδες μέσα στα τμήματα. Δεν θα υπάρ-
χει διαμαρτυρία; Και οι πρόσφυγες διαμαρτύ-
ρονται στα καμπ διότι δεν είναι δυνατόν να
ακούνε μείνε σπίτι σου, πλύνε τα χέρια σου,
ενώ ζουν σε σκηνές συνωστισμένοι. Καμία
πρωτοβουλία για να πάνε σε σπίτια και ξενο-
δοχεία. Στις Αμυγδαλέζες έχουμε το νόμο του
ροπάλου και της επιβολής της σιωπής. Το εί-
δαμε στο Παρανέστι, με πολύ μαζικό τρόπο,
άγριοι ξυλοδαρμοί των μεταναστών που κά-
νουν απεργία πείνας. Θέλουμε απάντηση από
τον κ Χρυσοχοΐδη, επιτρέπει τους βασανι-

σμούς, γιατί σιωπά; Ο ορισμός του βασανι-
σμού είναι να γυρνάει από το νοσοκομείο, να
του βάζουν κράνος και να μην του δίνουν νε-
ρό. Αντίθετα βρέθηκε στην Αμυγδαλέζα. Με
αυτόν τον τρόπο επιχειρήσαν να πνίξουν άλλη
μια κινητοποίηση μεταναστών. Υποβάλλαμε
την καταγγελία στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της Αστυνομίας”.  

Στήριξη
“Οι κινητοποιήσεις των μεταναστών και των

προσφύγων έχουν τη στήριξη της μεγάλης
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ενός πλατι-
ού κινήματος αλληλεγγύης, από τα συνδικάτα,
από δημοτικές κινήσεις με απαίτηση να εκκε-
νωθούν τα καμπ και να μπουν στα ξενοδοχεία
που χωρούν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Για
τους μετανάστες να σταματήσουν τα πογκρόμ
επιχείρησης σκούπας και να πάρουν χαρτιά.
Θα υπάρξουν κινητοποιήσεις αλληλεγγύης,
μπροστά μας είναι η Εργατική Πρωτομαγιά”,
συνέχισε ο Π. Κωνσταντίνου.

Τέλος, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος,
παρέθεσε τα νομικά σημεία απέναντι στις ρα-
τσιστικές πρακτικές της κυβέρνησης στους
μετανάστες και τους πρόσφυγες “ξεκινώντας
πρώτα από το δικαίωμα διαμαρτυρίας της
απεργίας πείνας που ο σωφρονιστικός κώδι-
κας το προβλέπει ρητά και ισχύει για όλους
τους κρατούμενους. Το προβλέπει η διεθνής
νομοθεσία για το πολιτικό άσυλο. Το δεύτερο
είναι ότι οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο, δεν
είναι εγκληματίες και δεν δικαιολογείται ο πε-
ριορισμός της ελευθερίας τους από καμία διά-

ταξη. Ο εγκλεισμός τους σε κλειστές δομές
«φιλοξενίας» είναι μια πρακτική αντίθετη με το
Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβά-
σεις. Η τρίτη συνθήκη είναι τα μέτρα περιορι-
σμού της κυκλοφορίας εξαιτίας του κορονοϊ-
ού, που μετατρέπουν το στοιχειώδες συνταγ-
ματικό αγαθό της ελευθερίας κίνησης από κα-
νόνα σε εξαίρεση. Η ελευθερία αποτελεί αυτο-
σκοπό κι οι περιορισμοί στη μετακίνηση είναι
θεμιτοί για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας αλλά όχι μέχρι το σημείο της πλήρους απα-
γόρευσης.

Σ' αυτό υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού
που εξαιρούνται χωρίς να υπάρχει κάποια νο-
μική δικαιολογητική βάση. Η μία είναι οι δεκά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες που είναι στριμωγμέ-
νοι σε σκηνές χωρίς τουαλέτες και μέσα ατο-
μικής προστασίας, εκτεθειμένοι στα καιρικά
φαινόμενα και στον αναγκαστικό συγχρωτισμό
μεταξύ τους. Ακόμα χειρότερα οι κρατούμενοι
και οι φυλακισμένοι σε κλειστούς χώρους. Ου-
σιαστικά μετατρέπει μια καταδίκη δεκάδων χι-
λιάδων ανθρώπων από κοινή στερητική της
ελευθερίας σε θανατική ποινή γιατί τους κατα-
δικάζει να είναι στριμωγμένοι χωρίς μέτρα
ατομικής προστασίας και χωρίς όρους υγιει-
νής κι όταν είναι μετανάστες αντιμετωπίζονται
κάτω απο χειρότερες συνθήκες. Μια άλλη κα-
τηγορία είναι οι στρατιώτες, με δεκάδες κα-
ταγγελίες από κρούσματα κορονοϊού και μη
τήρηση των μέτρων προστασίας. Επίσης οι
άστεγοι, που όχι μόνο δεν έχει ληφθεί οποι-
οδήποτε μέτρο για να τους σώσει τη ζωή και
να τους στεγάσει, αλλά σε κάποιους από αυ-
τούς έχει επιβληθεί και πρόστιμο. Είναι ο κό-
σμος που πετάχθηκε έξω από τους πληστει-
ριασμούς”.

Στις 9/4 η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας
ανακοίνωσε την «προσωρι-

νή επιβολή περιορισμού κατ' οί-
κον των κατοίκων του οικισμού
Ρομά στη συνοικία Νέας Σμύρ-
νης» στη Λάρισα, ένα κυριολεκτι-
κό γκέτο δηλαδή. Τα 20 κρού-
σματα που εντοπίστηκαν στον οι-
κισμό ήταν μιας πρώτης τάξης
αφορμή για ρατσιστική στοχοποί-
ηση των Ρομά και αξιοποιήθηκε
στο έπακρο. 

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κ. Αγοραστός κατηγόρησε ευθέ-
ως τους απείθαρχους τσιγγά-
νους, λέγοντας ότι “αναγκάστη-
κε” να πάρει τέτοια μέτρα, αφού
δεν εφάρμοζαν τα προληπτικά
μέτρα. Την προηγούμενη ημέρα,
8 Απρίλη, με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα Ρομά, η Πανελλαδική
Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά
ζητούσε με ανακοίνωσή της εκ-
στρατεία ενημέρωσης, επισκέ-
ψεις γιατρών και διενέργεια τεστ,
άμεσα μέτρα προστασίας όπως
παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
και βυτία νερού, μακροπρόθεσμα
μέτρα προστασίας όπως μεταφο-

ρά όσων δεν έχουν ρεύμα και νε-
ρό σε διαμερίσματα, καθώς και
υποδομές στους καταυλισμούς
(δρόμοι, αποχέτευση, απολυμάν-
σεις).

Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει
γίνει και η καραντίνα συνεχίζεται.
Όπως κατήγγειλε τις επόμενες
ημέρες η Αριστερή Παρέμβαση
στη Θεσσαλία – Ανταρσία για την
Ανατροπή, γινόταν λόγος ακόμη
και για παρέμβαση του στρατού
αν χρειαστεί, προκειμένου να επι-
βληθεί η πρωτοφανούς αυστηρό-
τητας καραντίνα τουλάχιστον
5.000 ανθρώπων. Στο ρόλο του
«καλού μπάτσου», πλάι πλάι σε
αυτές τις εξελίξεις, ο Τσιόδρας
έκανε υποκριτικές αντιρατσιστικές

δηλώσεις, χωρίς
όμως να πει κιχ
για τα αιτήματα
της Συνομοσπον-
δίας Ρομά.

Στο μεταξύ, με-
τά από κρούσμα
σε βρέφος που ζει
στο Δροσερό, κα-
ταυλισμό Ρομά
στην Ξάνθη, η κυ-
βέρνηση και η

αστυνομία έσπευσαν να επαναλά-
βουν τις απαράδεκτες αυτές κινή-
σεις, βάζοντας άτυπα και προλη-
πτικά σε καραντίνα τον οικισμό,
ενώ ταυτόχρονα διάφορα ΜΜΕ
έσπευσαν να διαδώσουν δημοσι-
εύματα που έκαναν λόγο για “δε-
κάδες κρούσματα”. Ο Χαρδαλιάς
προειδοποιούσε ότι ο νομός Ξάν-
θης έχει “μεγάλο επιδημιολογικό
φορτίο”. Όταν στις 13/4 τα 326
δείγματα που πάρθηκαν βρέθη-
καν αρνητικά, οι κάτοικοι του
Δροσερού βγήκαν στους δρό-
μους και ξέσπασαν σε πανηγυρι-
σμούς. Τα βίντεο που κυκλοφόρη-
σαν δείχνουν γλαφυρά την οργή
τους από την άδικη στοχοποίησή
τους ως εξ ορισμού υγειονομική

βόμβα, αλλά και την ανακούφισή
τους. “Εσείς είστε η υγειονομική
βόμβα”, φωνάζουν νεαροί τσιγγά-
νοι απευθυνόμενοι στην κυβέρνη-
ση και τα ΜΜΕ. “Αφήστε μας να
δουλέψουμε”, λένε άλλοι. “Να
επανεξεταστούν τα δείγματα!”, ει-
ρωνεύονται γελώντας.

Και έχουν δίκιο. Επικίνδυνοι δεν
είναι οι “απείθαρχοι” Ρομά αλλά
οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ο
αποκλεισμός ολόκληρων περιο-
χών δυσχεραίνει τη δημόσια
υγεία, λόγω των ελλείψεων που
αναπόφευκτα προκύπτουν σε
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγ-
κης, ανάμεσά τους υγειονομικά
αγαθά. Η απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας σημαίνει ότι οι ανασφάλι-
στοι/αδήλωτοι εργαζόμενοι, που
είναι στην πλειονότητά τους οι
τσιγγάνοι, είναι καταδικασμένοι
σε ακραία φτώχεια, καθώς δεν δι-
καιούνται καν το πενιχρό επίδομα
των 800 ευρώ.

Και βέβαια τέτοιοι χειρισμοί είναι
ένοχοι για τη διασπορά του άλλου
επικίνδυνου ιού: του ρατσισμού.

Αφροδίτη Φράγκου

Ηεικόνα των πανηγυρισμών στο Δροσερό
σίγουρα έπεσε πολύ βαριά σε κάποιους.

Είναι αλήθεια ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης σε ένα "ουδέτερο κοινωνικό περι-
βάλλον", στο οποίο για κάποιο "ανεξήγητο" λό-
γο, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν τα
απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ, χρειάζεται να τηρούνται. Είναι όμως
αστείο να περιμένουμε να έχουν γνώση των
βιολογικών χαρακτηριστικών ενός "αόρατου
εχθρού" άνθρωποι που καθημερινά βιώνουν τη
στοχοποίηση και τη δίωξη από τις κρατικές
αρχές και ένα περιρρέον κλίμα εχθρικής προ-
κατάληψης απέναντι στην ίδια τους τη ζωή και
την ύπαρξη.

Από πολύ παλιά, πολύ πριν η επιστήμη εντο-
πίσει την προέλευσή τους, οι μολυσματικές
ασθένειες είχαν το χαρακτήρα του "μιάσμα-
τος". Και εν τέλει, αυτό το αξιοθαύμαστο γεγο-
νός που αποτυπώθηκε στις Γραφές, μέρες
που είναι, ως η "Θεραπεία των 10 Λεπρών"
ήτανε η απαλλαγή τους απ' το κοινωνικό στίγ-
μα. Κι αυτό σίγουρα δεν έφυγε απ' τους Ρομά
μετά τα αρνητικά στον Covid-19 δείγματα. Αυ-
τό θα φύγει μέσα από κοινούς αγώνες για μια
κοινωνία όπου όλες οι ανθρώπινες ανάγκες θα
είναι αναφαίρετα κοινωνικά αγαθά.

Παντελής Αποστολίδης, 
μέλος ΣΕΚ Ξάνθης, 16/4/20

Ολόκληρο το άρθρο εδώ: tinyurl.com/y7qleona 

Συνέντευξη Τύπου ΚΕΕΡΦΑ

13/4, Πανηγυρισμοί Ρομά στο Δροσερό
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          - Να τσακίσουμε τον ιό του ρατσισμού
Διαδικτυακές εκδηλώσεις
της ΚΕΕΡΦΑ
Εκκενώστε τα καμπ – Οι πρόσφυγες
σε ξενοδοχεία και σπίτια!
• Πέμπτη 23/4 6μμ Κεντρική εκδήλωση σε ζωντανή μετάδο-
ση στο facebook της ΚΕΕΡΦΑ.

Ομιλητές: Αμπντούλ Αζίζ, κρατούμενος για 7 χρόνια στα νη-
σιά Ναούρου Αυστραλία, Θράσος Αβραάμ, δημοσιογράφος
“Στο Νησί” Λέσβος, Ulrike Schmidt, Διεθνής Αμνηστία Αγγλία,
Weyman Bennett, Stand up to racism Αγγλία, Χουάνα Σταυ-
ριανού, ξενοδοχοϋπάλληλος, “Καμαριέρα”, Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη, Νίκος Χατζάρας, Βοήθεια
στο Σπίτι Κ.Μακεδονίας, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, εργαζόμενοι από τις δομές προσφύγων και σύνδε-
ση με πρόσφυγες και αλληλέγγυους από τα καμπ Κορίνθου,
Μαλακάσας, Σχιστού, Μόρια. 
• Παρασκευή 24/4 7μμ ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνία-Ηράκλειο-Μαρούσι

Ομιλητές: Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δημοτικός σύμβου-
λος Αμαρουσίου, “Εκτός των τειχών”, Βασίλης Μπούρας,
πρόεδρος Ένωσης Γονέων Αμαρουσίου, Αφροδίτη Φράγ-
κου, δημοσιογράφος Εργατική Αλληλεγγύη, ΚΕΕΡΦΑ, Δη-
μήτρης Αργύρης, συντονιστής εκπ/κού έργου μαθηματικών
5ο ΠΕΚΕΣ (Ανατολική Αττική)
• Σαββατο 25/4 5.30μμ ΚΕΕΡΦΑ Πετραλωνα-Θησείο-Ταύρος

Ομιλητές: Άκης Κατσούλας, εκπαιδευτικός Α' ΕΛΜΕ, Νί-
κος Σκλαβενίτης, Κοιν. Σύμβουλος 4ου Διαμερίσματος, Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Βασίλης Κουκαλάνι, ηθο-
ποιός, Αρεσού, προσφυγίνα, καμπ Ελαιώνα, Θανάσης Γού-
ναρης, διευθυντής 144ου Σχολείου Κολωνού, Γιάννης Ση-
φακάκης, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Σπύρος Στάικος, Σωματείο
εργ.Αττικού Νοσοκομείου
• Κυριακή 26/4, 5.30 μμ ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας 

Ομιλητές: Αρεσού, προσφύγισσα Καμπ Ελαιώνα, Αργυρή
Ερωτοκρίτου, ΔΣ σωματείου νοσοκομείου Γεννηματάς, Χρή-
στος Ιωαννίδης, δημοτικός σύμβουλος «Μια Πόλη στο Δρό-
μο», Παναγιώτης Ζαρίδας, διοικητικός Σιβιτανιδείου, Πανα-
γιώτα Ζιντίλη, φοιτήτρια Παντείου-ΚΕΕΡΦΑ
• Τρίτη 28/4 7μμ ΚΕΕΡΦΑ Χαλάνδρι-Βριλήσσια-Αγ. Παρα-
σκευή

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δί-
κη της ΧΑ,  Δημήτρης Περίχαρος, ΔΣ Σωματείου εργαζομέ-
νων Αμαλία Φλέμινγκ, Ορέστης Ηλίας, ΚΕΕΡΦΑ, Δημήτρης
Τσακιλτζής, Σύλλογος Μικρασιατών Χαλανδρίου «Οι ρίζες» 
• Τρίτη 28/4 ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήπων
• Τρίτη 28/4 ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης 
• Τετάρτη 29/4 7.30μμ ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη 

Ομιλητές: Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός, Βασιλική
Κανέλου, εργαζόμενη νοσοκομείου Γεννηματάς – Συντονι-
στικό Νοσοκομείων, Νίκος Αλεξανδράτος, κοινοτικός σύμ-
βουλος Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας 6ου διαμερί-
σματος, Ντίνα Γκαρανέ, εκπαιδευτικός Γ ΕΛΜΕ, Φύλλια Πο-
λίτη, ΚΕΕΡΦΑ
• Πέμπτη 30/4 ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων
• Κυριακή 3/5, 6 μμ ΚΕΕΡΦΑ Δυτικών, 

Ομιλητές: Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδας “Η Ενότητα”, Ματίνα Τριανταφύλλου, Ιατρείο
κοινωνικής αλληλεγγύης Περιστερίου, Λευτέρης Σιδερής, μέ-
λος Δ.Σ Ένωσης Γονέων Περιστερίου, Στέλλα Τραγά, πρό-
εδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιγάλεω, Χρήστος Κουρνιώτης, εκπαιδευτικός – Παρεμβά-
σεις, ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, Κώστας Πολύδωρος, μέλος ΔΣ Σω-
ματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθηνας - ΚΕΕΡΦΑ

Για να συνδεθείτε επικοινωνέιστε με τις σελίδες της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στο facebook

Μεγάλο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ με
παρουσία του ίδιου του επικε-
φαλής Σωτήρη Τσιόδρα και των

υπουργών της κυβέρνησης Χαρδαλιά
και Μηταράκη έφτασε τη Δευτέρα του
Πάσχα στο Κρανίδι στο ξενοδοχείο “Γα-
λαξίας” που λειτουργεί ως δομή με 500
πρόσφυγες λόγω κρούσματος κορονοϊ-
ού, μιας 28χρονης εγκύου από τη Σομα-
λία, που διέμενε εκεί. 150 άτομα βρέθη-
καν θετικά στον ιό μετά τον έλεγχο.
Μ.Σάββατο προς Κυριακή του Πάσχα
στην ίδια δομή πέθανε 39χρονη από το
Κονγκό. Η είδηση για το θάνατο απο-
σιωπήθηκε από τα δελτία ειδήσεων σε
αντίθεση με την “επίσπευση” των πρω-
τοκλασάτων στελεχών της κυβέρνησης.
Την ευθύνη του ΕΟΔΥ για το θάνατο
της νέας γυναίκας αλλά και για τα 150
κρούσματα αποκαλύπτει ανάρτηση λί-
γες μέρες πριν του ίδιου του Δήμαρχου
Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλου που
καταγγέλλει ότι δεν υπήρξε καμία αντα-
πόκριση σε υγειονομικά προβλήματα
που είχαν αναδείξει εγγράφως από τις 3
Απρίλη, ούτε καν 10 μέρες μετά όταν
υπήρξαν επιβεβαιωμένα κρούσματα
στην περιοχή και μάλιστα το ένα σε ερ-
γαζόμενη καθαρίστρια στο συγκεκριμέ-
νο ξενοδοχείο.

Νεκρή 47χρονη από το Ιράκ το
Μ.Σάββατο και στη ΒΙΑΛ στη Χίο. Δυο
μέρες νωρίτερα είχε μεταφερθεί λόγω
πυρετού στο νοσοκομείο, ενώ το τεστ
για κορονοϊό ήταν αρνητικό. Όμως δεν
χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να
καταλάβεις τις αιτίες του θανάτου. Είναι
δίκαιη η εξέγερση των προσφύγων που
ακολούθησε και οδήγησε σε συγκρού-
σεις με την αστυνομία, που για άλλη μια
φορά επέλεξε την βίαιη καταστολή. Στη
δομή προσφύγων στη ΒΙΑΛ διαμένουν
6.000 πρόσφυγες και η κατάσταση ήταν
ανυπόφορη για μήνες. Πέρα από την έλ-
λειψη φαγητού, ειδικά εν μέσω πανδη-
μίας που δεν πήγαιναν συχνά αλληλέγ-
γυοι, η έλλειψη νερού τους οδήγησε να
σκάψουν οι ίδιοι πηγάδι τις προηγούμε-
νες μέρες. 

Στο στρατόπεδο προσφύγων στο Σχι-
στό οργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση η
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά την Μ.Παρασκευή για
να αναδείξει αυτά τα προβλήματα, φέρ-
νοντας και τρόφιμα που είχαν μαζέψει
από αλληλέγγυους. Ο Μοσταφά Εσλα-
μί, πρόσφυγας περιέγραψε την κατά-
σταση στο στρατόπεδο: “Σε ένα κοντέι-
νερ ζούμε 2-3 οικογένειες σε ανθυγιει-
νές συνθήκες. Δεν έχουμε μέρος για να
παίζουν τα παιδιά μας. Δεν έχουμε λε-
φτά και δεν μπορούμε να αγοράσουμε
προσωπικά είδη υγιεινής, ούτε καν φα-
γητό. Η κυβέρνηση δε μας βοηθάει” 

“Η κυβέρνηση εγκαταλείπει αυτόν τον
κόσμο την ώρα που χαρίζουν εκατομμύ-
ρια ευρώ σε εταιρίες που αυτοανακη-
ρύσσονται πληττόμενες, παίρνουν επι-
δοτήσεις και απολύουν τον κόσμο. Σε
ένα πληθυσμό που αριθμεί πάνω από χί-
λια άτομα βρίσκονται ανάμεσά τους,

200 παιδιά, που η μόρφωσή τους έχει
διακοπεί και που κατακτήθηκε με αγώ-
νες των σωματείων και των κατοίκων
της περιοχής. Να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, οι δήμοι μπορούν
να αναλάβουν τη στέγαση, να μπουν σε
ξενοδοχεία και σε σπίτια του Πειραιά
που μένουν αναξιοποίητα”, είπε ανάμε-
σα σε άλλα η Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευ-
τικός της ΕΛΜΕ Πειραιά. Συνέχισε η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας: ”Ως Ανταρσία στην Κοκκινιά με
ψήφισμα που θα καταθέσουμε στο δη-
μοτικό συμβούλιο, ζητάμε από το Δήμο
να ανοίξει πολλά κλειστά κτίρια που δια-
θέτει για τις ανάγκες φιλοξενίας των
προσφύγων, όπως το 2016 που είχε πά-
ρει απόφαση να ανοίξει το κτίριο “Σει-
σμόπολις” στο Ρέντη. Θέλουμε και τα
σωματεία στη Νίκαια να πάρουν τέτοιες
αποφάσεις. Να βάλουμε σε καραντίνα
το ρατσισμό, τις διακρίσεις και την κυ-
βέρνηση που θυσιάζει τις ανθρώπινες
ζωές για χάρη του κέρδους και των
συμφερόντων των καπιταλιστών”.

Πλούσιοι και φτωχοί
“Η μόνη διάκριση που κάνουν ο ιός, οι

βόμβες που ρίχνουν οι ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και τα αντεργατικά μέτρα είναι
η διάκριση ανάμεσα στους πλούσιους
και τους φτωχούς. Κι εμείς οι φτωχοί
μάθαμε ότι το μοναδικό μας όπλο είναι
η αλληλεγγύη μεταξύ μας και ο αγώνας.
Φέραμε το αίτημα να στεγαστούν και οι
άστεγοι και οι πρόσφυγες στο δημοτικό
συμβούλιο του Πειραιά”, τόνισε ο Θανά-
σης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος
Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι. 

Την Κυριακή 12 Απρίλη, κλιμάκιο της
ΚΕΕΡΦΑ Βορείων πραγματοποίησε αυ-
τοψία στα δύο camps της Μαλακάσας.
Στην “παλιά” δομή εξακολουθούν και
ζουν πάνω από 600 άτομα σε σκηνές,
εκτεθειμένα όλο το χειμώνα στις κακές
καιρικές συνθήκες. Σε μεγάλα κτίρια
χωρίς παράθυρα, χωρίς εξαερισμό και

με μόνο μια πόρτα, στοιβάζονται
δεκάδες άνθρωποι χωρίς τα απα-
ραίτητα, χωρίς βρύσες και οι κού-
τες με ελάχιστα τρόφιμα χαμηλής
διατροφικής αξίας για μια βδομάδα
που μοίρασε ο ΔΟΜ δεν φτάσαν για
όλους. 

Στην “νέα” δομή της Μαλακάσας
ζουν πάνω από 1000 πρόσφυγες,
πολλοί από αυτούς είναι ασυνόδευ-
τοι ανήλικοι. Κρατούνται εκεί με
ανύπαρκτα μέσα υγιεινής, στοιβαγ-
μένοι στις γνωστές λευκές μακρό-
στενες σκηνές κατά δεκάδες, κυ-
ριολεκτικά στη μέση του πουθενά. 

“Η κυβέρνηση δεν διασφάλισε
σοβαρή ιατρική περίθαλψη, ούτε
καν ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερ-
νετ για να μιλάνε με τους συγγενείς
τους απ’ έξω και για να ενημερω-
θούν πως να αντιμετωπίσουν την
πανδημία.

Αντί να διασφαλίσει έστω και τώ-
ρα όλα τα παραπάνω, μαθαίνουμε ότι
δίνεται μερική δυνατότητα μετακίνησης
όσων είναι κάτω των 30 ετών(!). Μήπως
αυτή η κίνηση μαρτυράει την πείνα και
την ανάγκη να βγουν για να ψωνίσουν
υγιεινή τροφή; Και οι οικογένειες που
δεν έχουν άτομα κάτω των 30;”, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

Σε όλες τις δομές η εικόνα είναι η ίδια,
παρ' όλα αυτά τα ρατσιστικά μέτρα συνε-
χίζονται. Με κοινή υπουργική απόφαση
δίνεται παράταση ως τις 10 Μάη των πε-
ριοριστικών μέτρων σε όλες τις δομές
προσφύγων, παρατείνοντας έτσι τον εγ-
κλεισμό και την ασιτία. Επίσης, η κυβέρ-
νηση φέρνει το νομοσχέδιο “Βελτίωση
Μεταναστευτικής Πολιτικής” για να επιτα-
χύνει και να αυξήσει τις απορρίψεις ασύ-
λου και τις απελάσεις. Ανάμεσα σε άλλα
το νομοσχέδιο ουσιαστικά καταργεί την
υποχρέωση του κράτους σε παροχή νομι-
κής βοήθειας για την εξέταση του ασύ-
λου στο 2ο βαθμό, η κράτηση προς απέ-
λαση γίνεται υποχρεωτική σε προαναχω-
ρησιακό κέντρο μέχρι την άμεση απέλα-
ση και ταυτόχρονα θεσπίζει τις προϋπο-
θέσεις της δημιουργίας των Κλειστών
Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.). 

Απέναντι στην κλιμάκωση της ρατσι-
στικής εκστρατείας, το αντιρατσιστικό
κίνημα παλεύει για να δώσει λύσεις με
τα δικά του αιτήματα. Να εκκενωθούν
τώρα τα στρατόπεδα θανάτου και να γί-
νουν μαζικά τεστ για κορονοϊό σε όλους
τους πρόσφυγες πριν μετρήσουμε και
άλλους νεκρούς. Να μπουν στα άδεια
ξενοδοχεία, σε αναξιοποίητους χώρους
των Δήμων, σε χιλιάδες σπίτια που είναι
εγκαταλελειμμένα και μέσα στον ιστό
της πόλης, παρέχοντας πλήρη σίτιση και
υγειονομική περίθαλψη. Η ΚΕΕΡΦΑ ορ-
γανώνει καμπάνια με συλλογή υπογρα-
φών, ψηφίσματα και εκδηλώσεις. Εργα-
τικά σωματεία, σύλλογοι εκπαιδευτικών
και δημοτικά σχήματα ήδη παίρνουν
αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Μάνος Νικολάου



Άμεσα και δραστικά διεκδίκησαν
το Δώρο Πάσχα οι ναυτεργάτες

μαζί με το σωματείο τους, την ΠΕ-
ΝΕΝ και το πέτυχαν. 

“Σε όποιο πλοίο δεν καταβληθεί
το Δώρο Πάσχα αυτό δεν πρόκειται
να εκτελέσει δρομολόγιο” ξεκαθαρί-
ζε το σωματείο στο κάλεσμά του.
Από την Πέμπτη 16/4 ξεκίνησαν τη
δράση μπλοκάροντας την αναχώρη-
ση του Aqua Jewel της Sea Jet.
“Ανεβήκαμε στον καταπέλτη και με-
τά τις πιέσεις αναγκάστηκαν να δώ-
σουν το δώρο. Το ίδιο έγινε και με
το Πρέβελης της ΑΝΕΚ και στις Μι-

νοϊκές την ίδια μέρα. Στα πιο πολλά
καράβια το έδωσαν με το μπλοκάρι-
σμα και σε κάποια έχουν μπει σε
ρύθμιση και θα το δώσουν μέχρι τον
Ιούνη. Στο Aqua Jewel χρώσταγαν
κι ένα μέρος του μισθού του Μαρτί-
ου το οποίο επίσης εξοφθλήθηκε
κάτω από την πίεση της κινητοποί-
ησης” μετέφερε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Νίκος Κροκίδης, από
την ΠΕΝΕΝ.

“Οι εφοπλιστές της Ακτοπλοΐας,
οι οποίοι όπως αποκαλύψαμε εν μέ-

σω πανδημίας ενισχύονται γενναι-
όδωρα από την κυβέρνηση με πα-
κτωλό εκατομμυρίων ευρώ και ταυ-
τόχρονα το νομοθετικό πλαίσιο στο
ελάχιστο δεν κατοχυρώνει τα πιο
στοιχειώδη ναυτεργατικά δικαιώμα-
τα που έχουν συνθλιβεί, συνεχίζουν
την αυθαιρεσία τους απέναντι
στους Ναυτεργάτες έχοντας την
σιωπηρή αποδοχή του ΥΕΝ και των
υπηρεσιών του” κατήγγειλε μεταξύ
άλλων η ΠΕΝΕΝ στο κάλεσμά της. 

Νο 1418, 22 Απρίλη 2020 Νέα από τους χώρουςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Πέμπτη 16/4,
οι λιμενεργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με-

τά από κάλεσμα της ΟΜΥΛΕ, ενάντια στην αναστολή
των συμβάσεων εργασίας 44 εργαζομένων από την ΟΛΘ Α.Ε. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ, εν μέσω κρίσης κορονοϊού “συνεχίζεται
αδιατάρακτα η ανάπτυξη του Λιμένα και η διατήρηση της παροχής υπηρεσιών εφο-
διαστικής αλυσίδας που εξυπηρετούνται μέσω του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης...” και
η επιχείρηση παραμένει κερδοφόρα.

"Μάλιστα οι εργαζόμενοι που σήμερα η ΟΛΘ ΑΕ προχωρά στην αναστολή των
συμβάσεων τους , ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων που απομακρύν-
θηκαν από τα μέσα Μαρτίου από την εργασία τους σύμφωνα με την Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εργασίας” καταγγέλει η ομοσπονδία των λιμενεργατών και συνεχίζει
μεταξύ άλλων: "Μέχρι σήμερα η ΟΛΘ ΑΕ που δεν έχει πληγεί κατ  ελάχιστο, εφαρ-
μόζει καταχρηστικά το μέτρο, θέλοντας να μειώσει το κόστος μισθοδοσίας της.
Ένα ασήμαντο ποσό για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, σημαντικό όμως για
το Δημόσιο που επιβαρύνει. Και εύλογα οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται τι θα πρά-
ξει η εταιρεία σε περίπτωση που πληγεί πραγματικά”. 

Την άμεση απόσυρση του αντιπεριβαλλον-
τικού νομοσχεδίου με τίτλο “Εκσυγχρονι-

σμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας” απαιτεί
το περιβαλλοντικό κίνημα. Την καμπάνια υπογραφών (μπορείτε να υπογράψτε εδώ:
tinyurl.com/yc3sszaq) στηρίζουν ήδη δεκάδες συλλογικότητες και επιτροπές. 

Σύμφωνα με την καμπάνια: “Το νομοσχέδιο καταργεί την ουσία της προστασίας
των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες
και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης. Εκθέτει σε
κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγ-
χο των μελετών σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμο-
δοτήσεις των υπηρεσιών. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ,
κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών
των επενδυτών. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περί-
πτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από
την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά. 

Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη
διαχείριση του περιβάλλοντος: Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστα-
σία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις
να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων”.

Τη Μ.Τεταρτη, η κυ-
βέρνηση ολοκλή-

ρωσε το έργο της προ-
σφέροντας στην Εθνι-
κή Τράπεζα ένα μεγάλο
δώρο: Τις εισφορές
των συνταξιούχων της. 

Με υπουργική από-
φαση του Βρούτση ολο-
κληρώνεται η ένταξη
των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων της ΕΤΕ
στον Κλάδο Επικουρι-
κής Ασφάλισης του e-
ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα
την πρόσθετη μείωση
κατά 34% του ποσού
που λαμβάναμε από το
ΛΕΠΕΤΕ. H Εθνική Τρά-
πεζα θα αποσβέσει τις
υποχρεώσεις της σε βά-
θος 14 ετών. Με λίγα
λόγια ένα πανάκριβο
δώρο στην ΕΤΕ. 

Ένα ακόμη πλήγμα
μετά τον νόμο Κατρούγ-
καλου. Η προηγούμενη
κυβέρνηση έκανε το
πρώτο βήμα ΚΑΙ στην
επικούρηση (νόμος Πε-
τροπουλου) φέρνοντας
αρχικά μείωση σε ποσο-
στό περίπου 55% ανοί-
γοντας το δρόμο στην
τωρινή να ολοκληρώσει
τη σφαγή με το νόμο
Βρούτση, μειώνοντας
ό,τι απέμεινε κατά 34%. 

Έτσι έκαναν πάντα οι
κυβερνήσεις στα χρόνια
των μνημονίων. Τράπε-
ζες έσωζαν! Στις πλάτες
όλων μας. Όμως τίποτε
δεν τελειώνει όταν
υπάρχουν "αποφασισμέ-
νοι" να συνεχίσουμε να
παλεύουμε για το δίκιο. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ!

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ! 

Ιωάννα 
Παυλοπούλου,

συντ/χος ΕΤΕ

Μάχη ενάντια στις εργασίες για την
καταστροφική επέκταση του Νότι-

ου Προβλήτα Κρουαζιέρας δίνει η αντι-
καπιταλιστική δημοτική κίνηση Ανταρ-
σία στο Λιμάνι και το κίνημα των κατοί-
κων που αντιστέκονται στα σχέδια της
Cosco στην Πειραϊκή. 

Με πρόταση της Ανταρσία στο Λιμάνι
το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά καταδί-
κασε τις εργασίες της Cosco, ωστόσο
οι εργασίες συνεχίζονταν τουλάχιστον
μέχρι το τέλος της μεγάλης βδομάδας,

προκαλώντας την οργή των Πειραι-
ωτών. “Δεν πέσαμε από τα σύννεφα,
ξέρουμε ότι είναι ασύδοτη η δράση
του μεγάλου κεφαλαίου” σχολιάζει ο
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμ-
βουλος Πειραιά με την Ανταρσία στο
Λιμάνι. “Το ερώτημα είναι τι κάνει και τι
θα κάνει η δημοτική αρχή της πόλης.
Όλοι εμείς που σταθήκαμε απέναντι
στο μάστερ πλαν της κινέζικης πολυε-
θνικής θα συνεχίσουμε τον αγώνα για
να σταματήσουμε το καταστροφικό
μπάζωμα της Πειραϊκής. Απαιτείται
παμπειραϊκός ξεσηκωμός με επικεφα-
λής τα εργατικά σωματεία” σημειώνει. 

Δράσεις ΠΕΝΕΝ για το Δώρο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΛΕΠΕΤΕ
ΛΙΜΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κινητοποίηση πραγματοποίησε τη Δευτέρα
13/4, το ΣΒΕΟΔ, το σωματείο βάσης των

εργαζόμενων με δίκυκλο, έξω από τα EΛΤΑ
Courier, με αφορμή απόλυση εργαζόμενου. 

Μάλιστα όπως καταγγέλουν συνάδελφοί του, η δικαιολογία της εργοδο-
σίας προς τον εργαζόμενο ήταν ότι "δεν χρειαζόμαστε προσωπικό", παρότι
η ίδια η διοίκηση έχει βγάλει ανακοίνωση για καθυστερήσεις παραδόσεων,
οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού και τη μεγάλη ποσότητα
των προς παράδοση αντικειμένων. 

Στάση εργασίας πραγματοποί-
ησαν την Παρασκευή 10/4, οι

εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του
πρώην Παπαστράτος στον Πειραιά, με την κάλυψη του Συνδικάτου Οικοδό-
μων, του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και του Σωματείου Μισθωτών
Τεχνικών. 

Οι εργαζόμενοι απαιτούν τη λήψη και την τήρηση μέτρων ασφαλείας στο
εργοτάξιο. Η στάση είχε καθολική συμμετοχή. “Το εργοτάξιο νέκρωσε” με-
ταφέρει το Συνδικάτο Οικοδόμων και καταγγέλει την προσπάθεια της ερ-
γοδοσίας να εμποδίσει την κινητοποίηση καλώντας την αστυνομία “υπο-
στηρίζοντας ότι υπάρχει συγχρωτισμός, παρότι τηρούνταν οι απαραίτητες
αποστάσεις μεταξύ των συναδέλφων... Αυτό που δεν ανέφερε ο διευθυν-
τής του έργου ήταν ότι μέσα στο έργο σε κλειστούς χώρους δουλεύουν
πάνω από 150 άτομα. Γιατί δεν παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα στους
κλειστούς χώρους που εργάζονται οι συνάδελφοι; Άραγε εκεί δεν υπάρχει
συγχρωτισμός;” σημειώνει το Συνδικάτο. Τελικά η κινητοποίηση και η συνέ-
λευση πραγματοποιήθηκε κανονικά, στην οποία αναδείχτηκαν οι μεγάλες
ελλείψεις ακόμα και στα πιο απλά μέτρα προστασίας.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΟΥΡΙΕΡ

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη 9/4,
οι εργαζόμενοι της BEAT απαντώντας στην επίθεση

της εργοδοσίας. 
“Η BEAT είναι πολυεθνική εταιρεία που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες

κλήσης ταξί. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί πρωταθλητή στον τομέα της, τό-
σο σε κέρδη όσο και σε διεθνή στήριξη από αυτοκινητοβιομηχανίες –όπως
η BMW και η Mercedes. Και όμως, επικαλούμενη «πρόβλημα κύκλου εργα-
σιών λόγω κορονοϊού», προχώρησε σε 15 απολύσεις, επιβολή εκ περιτρο-
πής εργασίας με μείωση μισθών κατά 50%, και υποχρέωση σε υπογραφή
νέων ατομικών συμβάσεων με μειώσεις μισθών από 10% έως 30%” σημει-
ώνει σε ανακοίνωση συμπαράστασης η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα ΕΚΑ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε δεκάδες σούπερ μάρκετ
πραγματοποιήθηκαν συγ-

κεντρώσεις στο πλαίσιο της μέ-
ρας δράσης για τους εργαζόμενους του κλάδου, που κάλεσε ο Σύλλογος
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και μια σειρά σωματεία, την Τετάρτη 15 Απρίλη. 

Οι εργαζόμενοι των σ/μ διεκδικούν μεταξύ άλλων τέστ για όλους τους
υπαλλήλους που έχουν συμπτώματα ή είναι ύποπτα κρούσματα, μέσα προ-
στασίας, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, τήρηση των ωραρίων κι εξασφάλι-
ση του απαραίτητου χρόνου ξεκούρασης, μόνιμη και σταθερή εργασία.

Αγωνιστές κι αγωνίστριες από μια σειρά εργατικά σωματεία, συγκεντρώ-
θηκαν το πρωί της Τρίτης 14/4, έξω από το Υπουργείο Εργασίας ενάν-

τια στις επιθέσεις κυβέρνησης κι αφεντικών σε εργασιακά και συνδικαλιστι-
κά δικαιώματα. 

Τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, τη συγκέντρωση των εργαζόμενων
στο χώρο του πολιτισμού που πρόβαλαν σαν κεντρικό αίτημα τη λήψη μέ-
τρων ενίσχυσης των εργαζόμενων του κλάδου, διαδέχθηκε κινητοποίηση
σωματείων οικοδόμων κι ακολούθησε συγκέντρωση μιας σειράς σωματεί-
ων όπως η ΠΕΝΕΝ, σωματεία υγειονομικών κι εκπαιδευτικών, εμποροϋπαλ-
λήλων, εργαζόμενων ΟΤΑ κ.α. Την κινητοποίηση στήριξαν και μέλη του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και του Συντονιστικού Νοσοκομείων. 

Κοινό σημείο στους χαιρετισμούς των συνδικαλιστών/τριών ήταν η απαί-
τηση για προσλήψεις και χρηματοδότηση στην Υγεία και όλες τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες, μέτρα ασφαλείας για όλους τους εργαζόμενους και η κα-
ταγγελία των εργοδοτικών επιθέσεων σε μια σειρά χώρους εργασίας και
των εμποδίων που προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση στη συνδικαλιστική
δράση με αφορμή την απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών
στις 7 Απρίλη κι έβαλαν ως επόμενο μεγάλο σταθμό την Εργατική Πρωτο-
μαγιά, τονίζοντας ότι οι αγώνες δεν αναστέλλονται μέσα στην πανδημία. 

ΒΕΑΤ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
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Σε μπαράζ απεργιακών κινητοποι-
ήσεων έχουν προχωρήσει τις δύο

τελευταίες βδομάδες οι τεχνικοί του
τηλεοπτικού καναλιού Alpha, με
αφορμή την αναστολή συμβάσεων
και την καθιέρωση μονομελών συνερ-
γείων. Ουσιαστικά η διοίκηση του κα-
ναλιού, μείωσε το προσωπικό και
απαίτησε από τους εναπομείναντες
τεχνικούς, καταπατώντας τους όρους
της ΣΣΕ, να κάνουν τη δουλειά πολ-
λών ειδικοτήτων ταυτόχρονα, “μετα-
τρέποντάς τους σε ανθρώπους – ορ-
χήστρα”, όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά το σωματείο τους η ΕΤΙΤΑ. 

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με
στάση εργασίας που κάλεσε η ΕΤΙ-
ΤΑ, την Τρίτη 14/4. Από την αρχή η
μαζική συμμετοχή στη στάση εργα-
σίας προκάλεσε τον πανικό της ερ-
γοδοσίας που “επιστράτευσε” προ-
ϊσταμένους και εργαζόμενους σε θυ-
γατρική εταιρεία παραγωγής, την
Green Pixel, προκειμένου να σπά-
σουν την στάση εργασίας και να βγεί
στο αέρα το πρόγραμμα “κανονικά”.
Οι εργαζόμενοι συνέχισαν με στάση
εργασίας και την επόμενη μέρα με
εξίσου μεγάλη συμμετοχή και τη δι-
οίκηση του καναλιού να ακολουθεί
την ίδια απεργοσπαστική τακτική.
Κάλυψη θέσεων από την Green Pixel
και απειλές προς τους απεργούς ότι
“η συμμετοχή στη στάση εργασίας
αποτελεί άρνηση εργασίας, υπονο-
ώντας προφανώς ότι αυτό επιφέρει
την απόλυση και μάλιστα χωρίς απο-
ζημίωση” όπως καταγγέλουν οι τε-
χνικοί. Σαν να μην έφτανε αυτό, με
τη λήξη της στάσης εργασίας, η ερ-
γοδοσία προχώρησε σε ιδιότυπο λοκ
άουτ, μην επιτρέποντας στους εργα-
ζόμενους να επιστρέψουν στο χώρο
εργασίας τους για την ολοκλήρωση
της βάρδιάς τους, προφασιζόμενη
ότι κατά την διάρκεια της στάσης
εργασίας υπήρξε συγχρωτισμός των
απεργών στο ανοικτό πάρκινγκ και η
είσοδός τους στο κτήριο θα δημι-
ουργούσε κίνδυνο για τους υπόλοι-
πους εργαζόμενους. Δεν δίστασε να
εκτοξεύσει απειλές ακόμα και για
αναζήτηση ποινικών ευθυνών εις βά-
ρος των απεργών.

“Αλήθεια υπήρξε συγχρωτισμός
σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο, με τους
εργαζόμενους να τηρούν τις απο-
στάσεις και δεν υπάρχει στα Control
του σταθμού όπου συνωστίζονται 15
εργαζόμενοι σε 20 περίπου τετρα-
γωνικά μέτρα;” είναι το εύλογο ερώ-
τημα της ΕΤΙΤΑ.

Το μπρα ντε φερ τεχνικών κι εργο-
δοσίας στον Αlpha συνεχίζεται καθώς
νέα στάση εργασίας έχει προκηρυχ-
θεί για την Τετάρτη 22/4. Τις κινητο-
ποιήσεις στηρίζει και η ΠΟΣΠΕΡΤ,
μέλος της οποίας είναι η ΕΤΙΤΑ.

Σε 48ωρη απεργία κατεβαί-
νουν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ,

στις 21 και 22 Απρίλη.
“Κατεβαίνουμε σε απεργία

διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα
που πάνε να μας επιβάλλουν”
δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Νίκος Ρήννας, αντι-
πρόεδρος στο Συνδικάτο Με-
τάλλου Φθιώτιδας. “Ο εκκαθαρι-
στής κάλεσε το σωματείο για να
πει ότι θα κοπούν οι αποζημιώ-
σεις στους συναδέλφους που
φεύγουν, τα δώρα Πάσχα και
Χριστουγέννων και το επίδομα
αδείας και σαν να μην έφταναν
αυτά είπε ότι θα γίνουν και περι-
κοπές στους μισθούς, που δεν
τις έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
Εμείς θα απεργήσουμε για να
δηλώσουμε ότι δεν θα τα δε-
χτούμε όλα αυτά. Απαιτούμε
κρατική χρηματοδότηση στην
εταιρία και να αποσυρθεί ο νό-
μος που προωθεί το ξεπούλημα
της ΛΑΡΚΟ. Είναι δημόσιος
πλούτος. Δεν μπορεί κανένας
ιδιώτης να κονομάει από αυτόν.
Ξεκινάμε με 48ωρη και βλέπου-
με. Υπάρχει η προοπτική της
κλιμάκωσης. Θα φτάσουμε μέ-
χρι και σε απεργία διαρκείας
για να ικανοποιηθούν οι διεκδι-
κήσεις μας”.   

“Εξοργιζόμαστε να μην μπο-
ρούμε να κάνουμε Πάσχα, να
μας κόβουν τους μισθούς και
την ίδια ώρα να δίνονται δις ευ-
ρώ στους επιχειρηματικούς ομί-
λους... Απαιτούμε την απόσυρ-
ση - ακύρωση του νόμου που
την οδηγεί στην εκποίηση... Ει-
δικά σήμερα που όλοι μας μι-
λούν για «την επόμενη μέρα»,
το σταμάτημα της εκκαθάρισης
και της ιδιωτικοποίησης της
ΛΑΡΚΟ είναι θέμα πρωτεύον για
όλο τον ελληνικό λαό” σημει-
ώνει το Συνδικάτο Συγκολλητών
Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων
Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας.
Ταυτόχρονα με μια οργισμένη
επιστολή του προς τις αρμόδιες
αρχές, καλεί στη διερεύνηση
ποινικών ευθυνών των Χατζηδά-
κη και Σταϊκούρα και στη σύλλη-
ψή τους για εξαπάτηση: “Ανα-
μένουμε να πράξετε τα δέοντα
στο αίτημά μας. Αναμένουμε,
για να το πούμε απλά και λαϊκά
να τους βάλετε όλους στη ‘στε-
νή’. Τα ‘βραχιόλια’ ήδη τα έχου-
με ετοιμάσει από την παραγωγή
μας, από σιδηρονικελιο και είναι
πιο ατσάλινα και από το ατσά-
λι... Να πληρώσουν. Σας καλού-
με. Βάλτε τους μέσα. Καλούμε
την εργατιά της ΛΑΡΚΟ να συμ-
μετέχει μαζικά στην 48ωρη
απεργία”. 

Σε 24ωρη απεργία στις 23 Απρίλη προχωρά το Σωματείο Εργαζόμενων Συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου
ενάντια στις απολύσεις δεκάδων εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το Μάη. Το σωματείο απαιτεί

την ανανέωση όλων των συμβάσεων τώρα κι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κλιμάκωση με απεργία διαρκείας. 
Η Ειρήνη Ζαννή, πρόεδρος του σωματείου των συμβασιούχων στην Υπ.Ασύλου, μίλησε στην Εργατική Αλλη-

λεγγύη: “Η απεργία έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα γιατί εδώ και σχεδόν ένα μήνα παλεύουμε να πάρουμε
απαντήσεις σχετικά με τις συμβάσεις που λήγουν στις αρχές Μάη. Όλο αυτό το διάστημα οι αρμόδιες αρχές μας
εμπαίζουν. Δεν μας δίνουν απαντήσεις, επικαλούνται διάφορα αδιευκρίνιστα κωλύματα. Κατεβαίνουμε λοιπόν σε
απεργία διεκδικώντας άμεσες απαντήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης με την προοπτική της κλιμάκωσης
με απεργία διαρκείας από 27 Απρίλη. Απειλούνται άμεσα με απόλυση 40 εργαζόμενοι που εργάζονται στη Λέσβο,
την Κω, την Κόρινθο, την Αθήνα και όλη τη χώρα. Πρόκειται για τους παλιότερους συναδέλφους συμβασιούχους,
εργαζόμαστε από το 2014, το 2015, το 2016. Έχουμε ζήσει όλη την πορεία του προσφυγικού, έχουμε μεγάλη εμ-
πειρία. Αυτό μπορεί να κάνει κατανοητές τις συνέπειες της απόλυσής μας. Ταυτόχρονα θα πεταχτούν στην ανερ-
γία εργαζόμενοι, στη χειρότερη περίοδο. Πάγιο αίτημά μας είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία. Διεκδικούμε τη
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν μας ενδιαφέ-
ρουν τα κωλύματα που επικαλούνται. Να βρουν λύση και να παραμείνουμε όλοι στη δουλειά”.

Στάση εργασίας 1μμ-5μμ και μοτοπορεία στη 1:30μμ
από την πλ.Κλαυθμώνος, καλεί στις 28/4, το Συνδι-

κάτο Επισιτισμού – Τουρισμού ν.Αττικής, στο πλαίσιο
ημέρας δράσης για τον κλάδο. Οι εργαζόμενοι στον
επισιτισμό και τον τουρισμό διεκδικούν μεταξύ άλλων
μέτρα προστασίας και δουλειά με δικαιώματα, κόντρα
στις επιθέσεις των αφεντικών. Στην κινητοποίηση καλεί
και το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων σε επισι-
τισμό – τουρισμό “Καμαριέρα”. 

Την Παρασκευή 17/4 το Συνδικάτο Επισιτισμού –
Τουρισμού και το Σωματείο Εργαζομένων του Royal
Olympic πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας
έξω από το ομώνυμο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθή-
νας. “Η εργοδοσία χρωστάει εν μέσω κορονοϊού δυο
μηνιάτικα και το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους.
Σαν να μην έφτανε αυτό έφτασε στο σημείο δήθεν για
υγειονομικούς λόγους να απαγορεύσει στους εργαζό-
μενους την είσοδο στο γραφείο του σωματείου. Είναι
πολύ γλαφυρή η αναπαράσταση για το πως προχω-
ρούν τα αφεντικά μέσα στην περίοδο που διανύουμε:
όχι μόνο με απληρωσιά αλλά και με επίθεση στο συνδι-
καλισμό, "για το καλό μας". Η Καμαριέρα, το αντικαπι-
ταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στον κλάδο συμπαρα-
στάθηκε στην κινητοποίηση και συνεχίζει τη δράση
της. Την τελευταία βδομάδα κυκλοφορήσαμε προκή-

ρυξη σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνει ο
Κορονοϊός και το νέο εργασιακό τοπίο στον κλάδο με
στόχο να παρέμβουμε σε όσο περισσότερους συνα-
δέλφους και μαγαζιά μπορούμε” δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος
στον επισιτισμό και μέλος του δικτύου “Καμαριέρα”. Η
προκήρυξη του δικτύου “Καμαριέρα” έχει αναρτηθεί
στη σελίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης στο facebook.

Στάση εργασίας και γενική συνέλευ-
ση πραγματοποίησαν οι εργαζόμε-

νοι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου την Πέμπτη 16/4 με αίτημα να συμπεριλη-
φθούν στην έκτακτη ενίσχυση των υγειονομικών. 

Το παρών έδωσαν και μέλη της Αγωνιστικής Συνδι-
καλιστικής Κίνησης Υγειονομικών, του αντικαπιταλιστι-
κού σχήματος στον κλάδο της Ιδ.Υγείας, η οποία σε
ανακοίνωσή της καλεί να δοθεί στους εργαζόμενους
του Ωνάσειου η έκτακτη οικονομική ενίσχυση και επα-
ναλαμβάνει την απαίτηση για άμεση επίταξη και κρατι-
κοποίηση του Ωνάσειου.

“Μέσα στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού η
απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία: Κρατικοποίηση του
Ωνάσειου και κάθε μεγαθήριου της Ιδιωτικής Υγείας,
χωρίς αποζημίωση για τους καπιταλιστές. Αυξήσεις σε
μισθούς, αύξηση της χρηματοδότησης για την Υγεία,

μαζικές προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, μέσα προστασίας για
τους εργαζόμενους, μαζικά προλη-

πτικά τέστ για το προσωπικό και όλον τον λαό. Μοναχά
έτσι μπορεί να στηθεί ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας στα
πόδια του για να ανταποκριθεί και στις ανάγκες του κό-
σμου, για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Η εξαίρεση του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέν-
τρου και του προσωπικού του από την καταβολή της
προβλεπόμενης από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του υγειονομι-
κού προσωπικού που χορηγήθηκε προσφάτως, είναι
προκλητική. Εφημερεύει κάθε Σαββατοκύριακο για
όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά κι
έχει αναλάβει την αποκλειστική εφημερία για όλα τα
επείγοντα παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά” ση-
μειώνει η ΑΣΚΥ.

Οι τεχνικοί
του ALPHA
επιμένουν

Στο δρόμο 
οι εργαζόμενοι
σε Τουρισμό 
- Επισιτισμό

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ  Απεργία 23/4

ΩΝΑΣΕΙΟ

Απεργία 
στη ΛΑΡΚΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΠΕΜΠΤΗ 23/4
ΚΥΨΕΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Μάρκετ Παπαγεωργίου Δωδώνη 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4
Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λαϊκή 1μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ  25/4
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ  Λαϊκή Γκράβας 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Γαλαξίας  12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Γαλαξίας Σεπόλια 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά Δαβάκη 11.30πμ
ΠΕΥΚΑΚΙΑ  Λαϊκή 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ Βασιλόπουλος 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Μετρό, Σκλαβενίτης 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 10.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία 11πμ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Σολωμού 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι Ρολόι 11.30πμ
NIKAIA 
Σκλαβενίτης Κονδύλη 12.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Καπάνι 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρίνης 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ  Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σκλαβενίτης  Σβώλου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Σ/Μ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  Καλα-
βρύτων  11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
ΣΥΡΙΖΑ – πόσο πιο δεξιά ακόμα;
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
TETARTH 22/4, 7mm (skype
https://join.skype.com/eXytgWtYm3QV)
ΣΥΡΙΖΑ – πόσο πιο δεξιά ακόμα;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ (fb.com/sekneasionias)
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7.30μμ 
(fb.com/sekneouirakleiou)
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 , 7.30μμ 
(fb.com/sekneouirakleiou)
120 χρόνια Παντελής Πουλιόπουλος 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ 
(viber – fb.me/ergatiki 6934439443)
Η κρίση του κορονοϊού στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Οι ένοχοι της πανδημίας
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Γιατί παλεύουμε για κατάργηση των εξετά-
σεων;
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 8μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 6.30μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 8μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Γιατί παλεύουμε για κατάργηση των εξετά-
σεων;
Ομιλητής: Μάνος Μανιδάκης, μαθητής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
20 χρόνια από το θάνατο του Τόνι Κλιφ
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4, 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
(https://tinyurl.com/omada-kipselis)
Γιατί παλεύουμε για την κατάργηση των
εξετάσεων
Ομιλήτριες: Σταυρούλα Πανίδου, Σοφία Σι-
σμάνη

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ 
(fb.com/sekPetralonaThisseio)
Γιατί παλεύουμε για κατάργηση των εξετά-
σεων
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης, μέλος

ένωσης γονέων 3ου διαμερίσματος, Αν-
δρέας Μπάλας, εκπ/κος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7μμ
Απέναντι στα σχέδια της Κεραμέως
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζιντίλη
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4, 7μμ
Πρωτομαγιά – Η εργατική διέξοδος από
την κρίση
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5, 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 φοιτ.εστίες, Α’ ΦΕΠΑ,
7μμ (skype – fb.me/ergatiki 6988391025)
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 φοιτ.εστίες, Α’ ΦΕΠΑ,
7μμ (skype – fb.me/ergatiki 6988391025)
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7μμ (skype –
tinyurl.com/wqrcjhp 6944575832)
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4, 7μμ
Εκτρώσεις ελεύθερες και δωρεάν!
Ομιλήτρια: Στέλλα Βρεττάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5, 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/5, 7μμ
Ρατσισμος – τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Μαρία Βολτέρα

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4 7.30μμ (fb.com/seknikaias)
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7.30μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 8μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7μμ (fb.com/sekxalandri)
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 7.30μμ 
(fb.com/sekmarousiou)
Γιατί παλεύουμε για κατάργηση των εξετά-
σεων;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

Μαρξιστικά Φόρουμ Γιασυμμετοχήστιςσυζητήσειςεπικοινωνείστεμετιςσελίδεςτωνπυρήνωνστοfacebook
ή με μήνυμα στη σελίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης

Εργατικές συσκέψεις
διαδικτυακά
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4, 5μμ 
(επικοινωνία 6944058157)

ΟΜΑΔΑ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4, 7μμ 
(επικοινωνία 6983325059)

ΟΜΑΔΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4, 5μμ 
(επικοινωνία 6936822532)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΑ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4, 8μμ 
(επικοινωνία 6936916448)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ «Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4, 5μμ
(επικοινωνία 6987017070)

Ανοιχτή συζήτηση μαθητών 
Anticapitalista
“Πώς οργανώνουμε τη μάχη για την κα-
τάργηση των Πανελλήνιων»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4, 7μμ
(επικοινωνία στη σελ. fb Μαθητές Anti-
capitalista ή στο 6946859704)

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
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Στις 13 Απρίλη του 1920 οι με-
ταλλουργοί του Τορίνο κατε-
βαίνουν σε απεργία. Η απερ-

γία θα κρατήσει για δέκα μέρες και
θα αγκαλιαστεί από ολόκληρη την
εργατική τάξη της πόλης. Έτσι θα
γραφόταν ένα ακόμα σπουδαίο και
ίσως το πιο κρίσιμο επεισόδιο της
Κόκκινης Διετίας, της επαναστατι-
κής αναταραχής που συγκλόνισε
την Ιταλία, μετά το τέλος του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου, το 1919 και
1920. 

Μετά το τέλος του Πολέμου η Ιτα-
λία έβραζε. Η φτώχεια, η πείνα και
οι ελλείψεις, η ραγδαία εκβιομηχάνι-
ση, που μεγάλωσε αριθμητικά την
εργατική τάξη και φύτεψε μεγάλα
βιομηχανικά κέντρα όπως το Τορί-
νο, σε μια κατά βάση αγροτική χώ-
ρα, αλλά και η έμπνευση από την
επανάσταση στη Ρωσία, είχαν δημι-
ουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. 

Στην πόλη ήδη είχαν δημιουργη-
θεί οι Εργοστασιακές Επιτροπές.
Όργανα βάσης δηλαδή, συγκροτη-
μένα από τους ίδιους τους εργάτες,
προκειμένου να λειτουργήσουν σαν
εργαλεία μάχης απέναντι στις επιθέ-
σεις των αφεντικών. Τα αφεντικά πα-
τώντας πάνω στην υποχωρητικότητα
και τους συμβιβασμούς της γραφει-
οκρατίας των επίσημων συνδικαλι-
στικών οργάνων, κατόρθωναν συμ-
βάσεις που διαμόρφωναν όλο και
χειρότερες συνθήκες για τους βιο-
μηχανικούς εργάτες. 

Η ανάγκη για οργάνωση απέναντι
στις επιθέσεις και τους συμβιβα-
σμούς οδήγησε στη δημιουργία των
Εργοστασιακών Επιτροπών. Στις Ερ-
γοστασιακές Επιτροπές εκλέγονταν
αντιπρόσωποι ανά 15-20 εργάτες, οι
οποίοι ήταν άμεσα ανακλητοί, συμ-
περιλάμβαναν όλους τους εργάτες
του εργοστασίου ανεξαρτήτως ειδι-
κότητας και οι εκλεγμένοι συνέχιζαν
να δουλεύουν και δεν αποκόβονταν
από την παραγωγή. Ήταν ο,τι πιο
κοντινό σε σοβιέτ είχε δει η χώρα.

Πολιτικά η αριστερά κυριαρχούσε
στο Τορίνο αλλά και σε ολόκληρη την
περιοχή του Πεδεμόντιου. Το Σοσια-
λιστικό Κόμμα, τo PSI, είχε εκτιναχθεί
σε αριθμό μελών και στις εκλογές
του προηγούμενου φθινοπώρου είχε
βγει πρώτο σε ψήφους. Ο αναρχι-
σμός είχε επίσης σημαντική παράδο-
ση, ενώ σπουδαίο ρόλο στο κίνημα
των εργοστασίων του Τορίνο έπαιζε
η ομάδα γύρω από το έντυπο L’Ordi-
ne Nuovo μεταξύ των οποίων συγκα-
ταλεγόταν κι ο Αντόνιο Γκράμσι. 

Την άνοιξη του ’20 κι ενώ έχουν
προηγηθεί αρκετοί μήνες απεργια-
κών συγκρούσεων και καταλήψεων,
οι Εργοστασιακές Επιτροπές υπάρ-
χουν πλέον σχεδόν σε κάθε εργο-
στάσιο της πόλης κι έχουν αγκαλια-
στεί από εκατοντάδες χιλιάδες ερ-
γάτες. Είναι χαρακτηριστικό πως
όταν ο Ανιέλι, το αφεντικό της Φίατ,
κάνει απλά κάποιες προσβλητικές
δηλώσεις για τις Επιτροπές, μέσα σε
ένα τέταρτο 15.000 εργάτες σταμα-

τούν την παραγωγή και διαδηλώ-
νουν στο εργοστάσιο με αίτημα να
παρθούν πίσω οι προσβολές. Η κα-
τάσταση χτύπαγε συναγερμό για τα
αφεντικά. Αποφασίζουν λοιπόν να
αντεπιτεθούν, με ένα σχέδιο κατα-
στρωμένο από την Confidustria, τον
ιταλικό ΣΕΒ, γεγονός ενδεικτικό για
τον τρόμο που απέπνεε το κίνημα
του Τορίνο στα αφεντικά όλης της
Ιταλίας.

Πρόκληση
Το σχέδιο δεν ήταν άλλο παρά το

προβοκάρισμα, η πρόκληση μιας με-
γάλης σύγκρουσης με τις Εργοστα-
σιακές Επιτροπές. Όπως θα συμπέ-
ραινε κι ο Γκράμσι αργότερα, η ερ-
γατική τάξη του Τορίνο θα σερνόταν
σε μια σύγκρουση που δεν είχε επι-
λέξει αλλά δεν μπορούσε και να
αποφύγει.  Η εφαρμογή του σχεδίου
ξεκινά στις 21 Μάρτη όταν τα αφεν-
τικά ανακοινώνουν την αλλαγή του
ωραρίου στη Φίατ, επιστρέφοντας
σε αυτό της πολεμικής περιόδου. Οι
εργάτες που ξαναγυρνάνε τα ρολό-
για στο κανονικό απολύονται, το ερ-
γοστάσιο καταλαμβάνεται από τους
συναδέλφους τους και τρεις μέρες
μετά εκκενώνεται με στρατιωτική
επέμβαση.

Τα μέλη των Εργοστασιακών Επι-
τροπών συγκαλούν «πολεμικό συμ-
βούλιο» με πρόταση για κατάληψη
και των 44 μηχανουργικών εργοστα-
σίων του Τορίνο. Παρότι η πρόταση
δεν γίνεται πράξη, 50.000 μεταλλερ-
γάτες απεργούν. Τα αφεντικά συνε-

χίζουν να επιδιώκουν τη σύγκρουση
ανεβάζοντας συνεχώς τις απαιτή-
σεις τους στις διαπραγματεύσεις με
τη FIOM, τη συνδικαλιστική ομο-
σπονδία των μεταλλουργών. Στόχος
είναι η ήττα των Επιτροπών και μια
ταπεινωτική συμφωνία που θα τα
διαλύσει.

Η διαπραγμάτευση έχει ανατεθεί
από τις ίδιες τις Επιτροπές, στον
ηγέτη της FIOM, τον Μπουότσι, ο
οποίος καμία συμπάθεια δεν τους εί-
χε. Η αρχική συμφωνία με τα αφεντι-
κά μάλιστα που προέβλεπε την τιμω-
ρία των «απείθαρχων» εργατών από
το ίδιο το συνδικάτο, εγκρίθηκε με
μόλις 800 ψήφους διαφορά σε μια
συνέλευση 40.000 εργατών, όπου
ψήφισαν μόνο οι 11.800. Οι υπόλοι-
ποι απείχαν ασκώντας κριτική στον
τρόπο με τον οποίο χειριζόταν η ηγε-
σία τις διαπραγματεύσεις. 

Ακόμα κι αυτή η συμφωνία όμως
τινάσεται στον αέρα από τα αφεντι-
κά, προσθέτονταν μια σειρά επιπλέ-
ον αιτήματα για να εξαφανίσουν τις
Επιτροπές. Η σύγκρουση ήταν μονό-
δρομος. 

Στις 13 Απρίλη καλείται Γενική
Απεργία. Η ανταπόκριση είναι εντυ-
πωσιακή. «Επί έντεκα μέρες η ζωή
στην πόλη και όλη την περιφέρεια
παρέλυσε τελείως. Εκτός από ολό-
κληρη τη βιομηχανία, σταμάτησαν
τη δουλειά τα τραμ, οι σιδηρόδρο-
μοι, οι δημόσιες υπηρεσίες και πολ-
λά εμπορικά. Δεν υπήρξε ούτε ένας
απεργοσπάστης» θυμάται ένας αυ-
τόπτης μάρτυρας, στο βιβλίο του

Ντ. Γκλούκσταϊν «Τα Σοβιέτ στη Δύ-
ση» (εκδ.Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο).
Μαζί με τους βιομηχανικούς εργά-
τες, 500.000 εργάτες γης συμμετέ-
χουν στην απεργία συγκροτώντας
Επιτροπή Δράσης και εκδίδοντας
την εφημερίδα «Εργάτες Εμπρός!». 

Τα αφεντικά επιστρατεύουν τερά-
στιες δυνάμεις καταστολής, μετακι-
νώντας ακόμα και συντάγματα του
στρατού προς την πόλη, που σε πολ-
λές περιπτώσεις έρχονται αντιμέτω-
πα με το σαμποτάζ των απεργών και
αλληλέγγυων εργατών σε λιμάνια και
μεταφορές.  

Ο Γκράμσι γράφοντας στην Ordine
Nuovo, παρομοίαζε το πολιορκημένο
Τορίνο με «ένα φρουρούμενο κά-
στρο. Λέγεται ότι υπάρχουν 50.000
στρατιώτες μέσα στην πόλη, ότι το
πυροβολικό βρίσκεται στους γύρω
λόφους, ότι ενισχύσεις περιμένουν
στα περίχωρα και θωρακισμένα μέσα
στην πόλη».

Πολιορκία
Σε αυτό το σημείο μοναδικός τρό-

πος για να σπάσει η πολιορκία είναι
το άπλωμα της απεργίας σε όλη την
Ιταλία, η αμφισβήτηση της κρατικής
εξουσίας από τους εργάτες και η
διεκδίκησή της από τους ίδιους.
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι τα μέ-
λη της FIOM και του PSI στο Τορίνο
καλούσαν σε αυτή την κατεύθυνση,
τίποτα τέτοιο δεν έγινε. 

Η ηγεσία της συνδικαλιστικής
ομοσπονδίας επέμεινε στο να παρα-
μείνουν τα μέλη του πειθαρχημένα

και «να περιμένουν τις αποφάσεις
της εκτελεστικής επιτροπής». Το PSI
ήταν ένα κόμμα αποτελούμενο από
τρεις τάσεις. Καμία από τις τρεις –
ούτε η πιο αριστερή υπό την ηγεσία
του Μπορντίγκα – ξέφυγε από τη θε-
ωρητική φιλολογία, την ώρα που η
μέγγενη έσφιγγε γύρω από τους
απεργούς του Τορίνο.

Τα λιγοστά κι απομονωμένα στο
Τορίνο, μέλη της Ordine Nuovo (επί-
σης μέλη του PSI), είχαν την αντίλη-
ψη της επέκτασης του αγώνα κι
αποφάσισαν να στείλουν εκπροσώ-
πους στο Μιλάνο, τη Ναβάρα και με-
ρικά ακόμα σημεία. Αλλά πέντε απε-
σταλμένοι δεν μπορούσαν να υποκα-
ταστήσουν το ρόλο ενός επαναστα-
τικού κόμματος. 

Την ίδια περίοδο με την εξέγερση
στο Τορίνο, λάμβαναν χώρα συγ-
κρούσεις και αγροτικές καταλήψεις
σε πολλές περιοχές στον νότο, οι
οποίες όμως ποτέ δεν επικοινώνη-
σαν με τους εργάτες του Τορίνο. 

Τελικά μπροστά στον εκβιασμό και
την απειλή μιας αιματοχυσίας ο επι-
κεφαλής των ιταλικών συνδικάτων
Ντ’Αραγκόνα, διατύπωσε μια συμβι-
βαστική λύση, που σήμαινε την υπο-
ταγή στα αιτήματα των αφεντικών
και ένα γερό χτύπημα στις Επιτρο-
πές. Οι μηχανουργοί του Τορίνο
επέστρεψαν στη δουλειά μετά τις 24
Απρίλη. Παρά την ήττα, η Πρωτομα-
γιά λίγες μέρες μετά ήταν μια ακόμα
επίδειξη δύναμης των εργατών και
των εργατριών του Τορίνο. 

Η ήττα του Απρίλη δεν ήταν το τέ-
λος της Κόκκινης Διετίας. Δεν ήταν
καν το πιο εντυπωσιακό επεισόδιο.
Ήταν μια μεγάλη μάχη που άφησε
σημαντικές πληγές κι έδωσε τερά-
στια μαθήματα. 

«Το πιθανότατα σύντομο διάλειμ-
μα ανάπαυλας που έχουμε ανάμεσα
στο τέλος της πρώτης και την αρχή
της τελικής πράξης, για καλή μας
τύχη μας δίνει τον καιρό… να μελε-
τήσουμε τις αιτίες που οδήγησαν
στην πρόσφατη επανάσταση και την
καταστολή της» γράφει τότε ο
Γκράμσι στην Ordine Nuovo, ρίχνον-
τας ευθύνες στη «στενοκεφαλιά των
υπευθύνων του ιταλικού εργατικού
κινήματος και στην απουσία επανα-
στατικής συνοχής του ιταλικού προ-
λεταριάτου». Η απουσία πανεθνικού
επαναστατικού κόμματος, όπως εί-
χαν τρια χρόνια πριν οι Μπολσεβίκοι
είναι ένα κρίσιμο συμπέρασμα, που
ακόμα και αυτό όμως θα σπαταλη-
θούν κρίσιμοι μήνες για να συγκρο-
τηθεί. 

Θα ακολουθούσαν μεγαλύτερα
κύματα τους επόμενους μήνες, με
καταλήψεις εργοστασίων, εργατικό
έλεγχο στην παραγωγή κλπ. Ο Σε-
πτέμβρης ήταν κοντά και το ξέσπα-
σμά του ήταν ακόμα πιο μεγάλο, αλ-
λά το αποτύπωμα της μάχης του
Απρίλη θα έπαιζε κι αυτό το ρόλο
του στην τελική έκβαση της μάχης...

Στέλιος Μιχαηλίδης 

ΤΟΡIΝΟ, ΑΠΡIΛΗΣ 1920

Το “Σοβιέτ της FIAT”
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“Λόγω της επίθεσης του Αόρατου Εχθρού, αλλά και από
την ανάγκη να προστατεύσω τις δουλειές των ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΩΝ Αμερικάνων πολιτών, θα υπογράψω διάταγμα

για να διακοπεί προσωρινά η μετανάστευση προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες”. 

Η γελοιότητα του στιλ προδίδει ότι τα λόγια αυτά γράφτηκαν
από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αόρατος Εχθρός είναι ο κορονοϊός,
αλλά μιας και αυτός παραμένει αόρατος, οι μετανάστες μετα-
τρέπονται σε ορατό εχθρό.

Όμως ο Τραμπ δεν είναι η εξαίρεση. Η πανδημία γίνεται αφορ-
μή για να έρθουν στην επιφάνεια και να ενταθούν όλοι οι παρα-
λογισμοί του καπιταλισμού. Μετανάστες που μετατρέπονται σε
αποδιοπομπαίοι τράγοι, εταιρείες που παραπονιούνται πως μέ-
νουν χωρίς εργατικά χέρια, εκατομμύρια που μένουν ξεκρέμα-
στοι στη μέση του πουθενά χωρίς ούτε σπίτι ούτε δουλειά.

Η Σαουδική Αραβία στοχοποιεί τους Αιθίοπες μετανάστες - εί-
ναι υγειονομικά επικίνδυνοι λέει. Βάζει πτήσεις τσάρτερ και
τους πετάει από τη χώρα. “Θέλετε πίσω τους ανθρώπους σας,
μπορείτε να τους δεχτείτε και πώς να τους στείλουμε;”, κομπά-
ζει ένας κυβερνητικός πως είπε στους πρέσβεις των διαφόρων
χωρών με τους οποίους επικοινώνησε. Περισσεύουν τώρα, λέ-
νε. Μέχρι χτες δεν περίσσευαν. 80% του εργατικού δυναμικού
στον ιδιωτικό τομέα της χώρας είναι μετανάστες. Ποιος χτίζει,
ποιος καθαρίζει και ποιος μαγειρεύει στους ουρανοξύστες του
Ριάντ, αλλά και του Ντουμπάι και του Κουβέιτ; Η ίδια κοινωνική
τάξη που ξεκινάει από την Ξάνθη για τα ναυπηγεία της Ολλαν-
δίας, από το Ραμπάτ για να μαζέψει φράουλες στα θερμοκήπια
της Ανδαλουσίας και από το Μεξικό για να συσκευάσει γαρίδες
στην Καλιφόρνια.

Ινδοί και Πακιστανοί εργάτες βρίσκονται αποκλεισμένοι στον
Κόλπο, έχουν χάσει τη δουλειά τους, την άδεια παραμονής και
παραμένουν μόνο γιατί δεν υπάρχουν αρκετές πτήσεις. Φο-
βούνται πως όταν λήξει η καραντίνα τα αφεντικά θα εκμεταλ-
λευτούν τις συνθήκες για να τους πετάξουν ακόμη και έξω από
τις παράγκες και τα κοντέινερ που μένουν. Οι χώρες προέλευ-
σης των μεταναστών πληρώνουν ήδη το κόστος με την κατακό-
ρυφη μείωση των εμβασμάτων από τα οποία εξαρτώνται εκα-
τομμύρια οικογένειες και τοπικές οικονομίες.

Την ίδια στιγμή μέσα στην Ινδία σχηματίζονται ουρές χιλιομέ-
τρων από εσωτερικούς μετανάστες για λίγο φαγητό που προ-
σφέρουν ΜΚΟ. Εκατομμύρια εργάτες από την πάμφτωχη ενδο-
χώρα βρίσκονται στα περίχωρα των μεγαλουπόλεων του ινδικού
καπιταλισμού που δεν είναι ικανός ούτε να τους οργανώσει μια
αξιοπρεπή επιστροφή στο σπίτι. 

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα

Με τον Περικλή Κοροβέση που
χάσαμε το Σάββατο 11/4, είχα-
με μια μακρόχρονη κοινή πο-

ρεία ξεκινώντας από τα νεανικά μας
χρόνια. Νεολαίοι μαζί στην ΕΔΑ ζήσαμε
τις μάχες με τους ΕΚΟΦίτες και όλους
τους αγώνες της περιόδου που σημα-
δεύτηκε από την ανάδειξη της ΕΔΑ σε
αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές
του 1958, τα Ιουλιανά του ‘65 μέχρι το
πραξικόπημα της 21 Απρίλη 1967. Ο
Περικλής σαν ηθοποιός άπλωνε τη
δράση του και στο θέατρο με τις παρα-
στάσεις στη Νέα Ιωνία.

Εκείνες οι εμπειρίες μας οδήγησαν
να περάσουμε στην επαναστατική αρι-
στερά και να βρεθούμε μαζί στις προ-
σπάθειες για τη συγκρότησή της. Ο Πε-
ρικλής με τους «Ανθρωποφύλακες» του
έπαιξε κεντρικό ρόλο για να δημιουργη-
θούν Επαναστατικές Σοσιαλιστικές
Ομάδες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη
Γερμανία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο και
βέβαια στην Ελλάδα από το 1970. Με
τη «Μαμή» που κυκλοφορούσε σαν μη-
νιάτικη εφημερίδα νόμιμα στο εξωτερι-
κό και παράνομα στο εσωτερικό και με
το περιοδικό «Επανάσταση» με το περι-

βόητο άρθρο του «Προπαγάνδα των
όπλων: ο προηγούμενος σταθμός της
επανάστασης» που κατέληγε ως εξής:

«Η τάση της δυναμικής αντίστασης,
όπως είμαστε σε θέση να τη δούμε
ύστερα από τριάμισυ χρόνια της δικτα-
τορίας, άσχετα από όποια μορφή κι αν
εκδηλώθηκε, ήτανε περισσότερο η
ανακάλυψη της αναγκαιότητας της
βίας σαν αντιδιαστολή στο πέρασμα
του σοσιαλισμού δια της κυρίας εισό-
δου του κοινοβουλίου».

Αυτό το ρεύμα υπηρέτησε ο Περικλής
στη διαδρομή του που γνώρισε πολλούς
σταθμούς. Συνεργάστηκε με τον Λέοντα
Αυδή, όταν εκείνος ήταν επικεφαλής της
δημοτικής κίνησης του ΚΚΕ στην Αθήνα
και εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος.
Συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν επι-
κεφαλής ήταν ο Αλέκος Αλαβάνος και
εκλέχτηκε βουλευτής. Αλλά συγκρού-
στηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά
και αποχώρησε και από τη Βουλή και
από το κόμμα.

Έστω κι αν δεν βρεθήκαμε ξανά
στην ίδια οργάνωση, δώσαμε πολλές
μάχες μαζί με τον Περικλή. Ήταν συμ-
παραστάτης όταν οδηγήσαμε τους νε-
οναζί της Χρυσής Αυγής σε δίκη και
καταδίκη το 1999. Βρεθήκαμε μαζί
στην Πρωτοβουλία Γένοβα 2001 ενάν-
τια στους G8. Ήταν συμπαραστάτης
ξανά το 2014 όταν Χρυσαυγίτης μήνυ-
σε την Εργατική Αλληλεγγύη, την Κα-
τερίνα Θωίδου και τον Πάνο Γκαργκά-
να γιατί τον αποκάλεσαν φασίστα. Και
το 2018 ήταν ανάμεσα στους ανθρώ-
πους των Γραμμάτων και των Τεχνών
που καλούσαν να ακουστεί δυνατά η
φωνή του αντιρατσιστικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος στις 17 Μάρτη.

Έτσι θα τον θυμόμαστε τον Περικλή,
σαν σύντροφο μαχητή στον κοινό αγώ-
να για μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι
θα είναι πάνω από τα κέρδη.

Μαρία Στύλλου,
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Την Μ. Παρασκευή έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος
άνθρωπος, ένας σπάνιος φίλος, ένας ξεχωριστός επι-
στήμονας και δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης. Ο

Νίκος Καρκανιάς. Ο Νίκος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το
1948 (τα γενέθλια του θα ήταν αυτές τις μέρες). Σπούδασε
στο ΕΜΠ -όπου πριν από λίγα χρόνια έγινε επίτιμος διδά-
κτορας- και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Man-
chester (UMIST) μάστερ και διδακτορικό. (To City University
του απένειμε και το DSc ένα ανώτερο διδακτορικό, λόγω
επιστημονικού έργου). 

Τον πρόλαβα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ερευνητή
στο Control and Management Systems Group. Τον γνώρισα
το 1979 όταν τα Σάββατα με τη γυναίκα του -την θαυμάσια
Θέμη- και το βρεφικό καροτσάκι δίπλα, πούλαγε την εφημε-
ρίδα Socialist Worker το όργανο του SWP στο οποίο ήταν
οργανωμένος. Μετά το Cambridge -χωρίς όμως να αφήσει
το σπίτι του εκεί- εντάχθηκε στη δύναμη του City University

στο Λονδίνο όπου το 1993 δημιουργήθηκε για τον Νίκο κα-
θηγητική έδρα στο Control Theory and Design στο Τμήμα
του Electrical Engineering. 

Πραγματικός διανοούμενος και μαχητής, εξοργιζόταν με το
ότι οι νέες ακαδημαϊκές απαιτήσεις χρειάζονταν όλο και πε-
ρισσότερη διοικητική δουλειά και να φέρνει χρηματοδότηση
και projects στο Πανεπιστήμιο. Παρά ταύτα το έκανε με εξαι-
ρετική επιτυχία, αν και όχι με προθυμία. Στο Cambridge ήταν
η καρδιά της Greek Society. Παίζαμε μαζί και με 3-4 άλλους
Καραγκιόζη, όπου έλαμπε το χιούμορ του ("Είμαι ο Αλέξαν-
δρος ο Μακεδών" και πεταγόταν ο Καρκανιάς κολλητήρι "της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών"). Αγωνίστηκε γενναία με
τον καρκίνο του. Στο τέλος έδειξε μια θαυμαστή καρτερία και
απαράμιλλο θάρρος. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Από καρ-
διάς τη λύπη μου στη Θέμη, την Αλεξάνδρα και τον Άρη.
Όσοι τον γνώρισαν ξέρουν για τί άνθρωπο μιλάω. 

Νίκος Θεοχαράκης

Αντίο, Περικλή

Νίκος Καρκανιάς 1948 - 2020

Το σύστημα 
δρέπει(;) 
τους καρπούς 
της ρατσιστικής 
του παράνοιας

Ο Π. Κοροβέσης σε αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια το 1999

Μετανάστες εργάτες γης στα σύνορα της Γερμανίας
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Συνέχεια από τη σελίδα 18

Οι προπαγανδιστές του ακροδεξιού πρωθυ-
πουργού Μόντι βγαίνουν στην τηλεόραση και
λένε πως οι εικόνες με τα συγκεντρωμένα
πλήθη των μεταναστών ήταν μουσουλμάνοι
που μαζεύτηκαν για να προσευχηθούν και να
δυσφημίσουν την Ινδία.

Την ίδια στιγμή, στο Ιάσιο της Ρουμανίας,
εκατοντάδες εργάτες και εργάτριες στριμώ-
χνονταν σε πούλμαν και σε σταθμούς, κυριο-
λεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, όχι για να
επιστρέψουν σπίτι τους αλλά για να φύγουν.
Η εταιρεία Air Charter Service έχει πιάσει δου-
λειά για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της
Βρετανίας και της Γερμανίας. Το BBC μεταδί-
δει πως οι βρετανοί αγρότες προειδοποιούν
πως η σοδειά θα σαπίσει αμάζευτη λόγω έλ-
λειψης εποχικών εργατών από την Ανατολική
Ευρώπη. Περιορισμοί, ακυρωμένες πτήσεις,
αβεβαιότητα όλα μαζί έχουν αφήσει τα χωρά-
φια χωρίς τα αναγκαία εργατικά χέρια. Τα
πούλμαν παραλαμβάνουν Ρουμάνους και
Βούλγαρους εργάτες και εργάτριες κατευθεί-
αν από το αεροδρόμιο για το χωράφι. Τους
περιμένουν μαρούλια αμάζευτα, σε λίγο αρχί-
ζουν τα κρεμμύδια, ο αρακάς και τα φασόλια
ως τον Ιούνη. Η καραντίνα θα λήξει. Πώς θα
γεμίσουν τα ταπεράκια της “φρεσκοκομμένης
σαλάτας” που αγοράζουν οι εργάτες στο
Λονδίνο για 5 ευρώ στο διάλειμμά τους;

Λόμπι
Ρουμάνοι αγρεργάτες έφυγαν γρήγορα

από τον ισπανικό Νότο καθώς διαφαινόταν η
σκλήρυνση της καραντίνας. Το ίδιο έγινε και
στη Γερμανία. Μέχρι που, όπως μας πληρο-
φορεί η εφημερίδα Γκάρντιαν, χτύπησε το
καμπανάκι της αγοράς του σπαραγγιού, που
πουλιέται σαν χρυσάφι στη βόρεια Ευρώπη.
“Πιεσμένη από τα αγροτικά λόμπι, η γερμανι-
κή κυβέρνηση ζήτησε από τη ρουμανική να
παράσχει μια εξαίρεση στην καραντίνα και
δημιουργήσει αερογέφυρα για αγρεργάτες.
Η ρουμανική κυβέρνηση συμφώνησε, παρα-
δεχόμενη πως δεν είχε κανένα πρόγραμμα οι-
κονομικής στήριξης για τον κόσμο που είχε
επιστρέψει… Έτσι οι ανάγκες του σπαραγγι-
ού νίκησαν την πανδημία παρότι η Γερμανία
νωρίτερα είχε απαγορεύσει την είσοδο ξένων
εργατών και η καραντίνα στη Ρουμανία είχε
πάρει ένα μήνα επέκταση.”

Δεν είναι ζήτημα μόνο μεταξύ φτωχών και
πλούσιων χωρών. Εκατοντάδες χιλιάδες Ου-
κρανοί εργάτες και εργάτριες έχουν ήδη δια-
βεί τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας επι-
στρέφοντας σπίτι τους. Οι υπεργολαβίες στις
οικοδομές της Πολωνίας εξαρτώνται σε μεγά-
λο βαθμό από ουκρανικά εργατικά χέρια και
πλέον οι οικοδομές είναι κλειστές.

Όσο κι αν μοιάζει έτσι καμιά φορά, ο ρατσι-
σμός δεν είναι αποτέλεσμα πεπαλαιωμένων
ιδεών, αμορφωσιάς και έλλειψης καλλιέργει-
ας. Είναι προϊόν της απίστευτης “προόδου”
του καπιταλισμού. Είναι ένα σύστημα είναι
ικανό να ναυλώνει αεροπλάνα και να αγνοήσει
τις καραντίνες για να μοσχοπουληθούν μερι-
κοί τόνοι σπαράγγια, την ίδια στιγμή που μπο-
ρεί να αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς
ψωμί γιατί τα χέρια τους “περισσεύουν”, και
ταυτόχρονα θέλει να μας κάνει να ρίξουμε ο
ένας στον άλλο την ευθύνη και το μίσος για
αυτή την τρέλα. Να φροντίσουμε να μην αγο-
ράσει κανείς από αυτό το δηλητήριο.

ΟΤζον Ριντ έγραψε τις “Δέκα Μέρες που
συγκλόνισαν τον κόσμο”, μια από τις
καλύτερες περιγραφές της ρώσικης

επανάστασης, το 1917. Πήρε μέρος στην επα-
νάσταση και εμπνευσμένος από τo πανηγύρι
των καταπιεσμένων ρίχτηκε στη μάχη για το
χτίσιμο επαναστατικής αριστεράς στις ΗΠΑ.
Επέστρεψε στη Ρωσία δυο χρόνια αργότερα
για το 2ο συνέδριο της Διεθνούς, αρρώστησε
βαριά και πέθανε τον Οκτώβρη του 1920. Στην
αρχή νόμιζαν ότι ήταν “ισπανική γρίπη”, όμως
τελικά ήταν τύφος, μια δεύτερη, μικροβιακή,
επιδημία που σάρωνε την Ευρώπη. 

Στις αρχές του 1919, ένας από τους βασι-
κούς και πιο ακούραστους οργανωτές της Ρώ-
σικης Επανάστασης, ο Γιάκοφ Σβέρντλοφ είχε
χάσει τη ζωή του από τύφο ή από ισπανική
γρίπη. Ποιος ήξερε και ποιος νοιαζόταν από τι
ακριβώς πέθαιναν οι άνθρωποι; Το σίγουρο εί-
ναι ότι έχαναν τη ζωή τους κατά εκατομμύρια.
Οι επαναστάτες είχαν ριχτεί στη μάχη της
ζωής ενάντια στο θάνατο. Και τα χρόνια μετά
το 1914, εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε γω-
νιά της γης συνειδητοποίησαν ότι αυτή η μάχη
δεν είναι αφηρημένη, μεταφράζεται στη μάχη
για τη σοσιαλιστική επανάσταση ενάντια στον
καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός ήταν και είναι η
μηχανή του θανάτου και των επιδημιών.

Η επιδημία του τύφου, μιας ασθένειας που
μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα
από τις ψείρες, είχε ονομαστεί εκείνο τον και-
ρό “σερβική επιδημία”. Υπολογίζεται πως
ένας στους 30 ανθρώπους στη Σερβία πέθανε
από τον τύφο. Οι επιστήμονες πριν από τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν προβλέψει πως θα
ακολουθήσει κάποιου είδους βακτηριακή επι-
δημία. Χαρακώματα, έλλειψη υγιεινής, κακή
διατροφή, κούραση, τραυματισμοί, συνωστι-
σμός στα νοσοκομεία, στις πόλεις και στα
στρατόπεδα των αιχμαλώτων. Και ως γνω-
στόν, εκείνος ο πόλεμος είχε σαν τελική
αφορμή μια πολιτική δολοφονία στο Σεράγε-
βο. Λογικά η επιδημία ξεκίνησε με πρώτο επί-
κεντρο τη Σερβία.

Αυτό που δεν είχε προβλέψει κανείς ήταν
πως μαζί με τις βακτηριακές λοιμώξεις, θα
ερχόταν και μια μαζική επιδημία του ιού της
γρίπης. Εκείνη την εποχή δεν ήταν ακόμη ξε-
κάθαρο πώς λειτουργούν οι ιοι. Για τη γρίπη
δεν χρειάζονταν ούτε ψείρες, ούτε ψύλλοι,
ούτε τσιμπούρια. Αρκούσαν τα τρένα που με-
τέφεραν τους στρατιώτες από τους στρατώ-
νες στα μέτωπα για να δώσουν τροφή στα κα-
νόνια. Την αποκάλεσαν “ισπανική” γιατί στην
ουδέτερη και εκτός πολέμου Ισπανία, οι εφη-
μερίδες μπορούσαν να δημοσιεύουν πιο
ελεύθερα τις πληροφορίες από την καινούρ-
για αυτή ασθένεια που χτύπαγε κυρίως τους
νέους, ακόμη και τους πιο γεροδεμένους και
καλοταϊσμένους αμερικάνους στρατιώτες στη
Γαλλία, αφήνοντάς τους μπλαβιασμένους να
μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όμως κάθε
άλλο παρά “ισπανική” ήταν η γρίπη. 

Κρούσματα
Τα πρώτα μεγάλου εύρους κρούσματα κα-

ταγράφηκαν σε στρατώνες του Κάνσας και
στα χαρακώματα της Γαλλίας, αν και δεν
αποκλείεται η μετάλλαξη να πραγματοποι-
ήθηκε στην Νότια Κίνα. Ο καπιταλισμός τα εί-
χε καταφέρει τις δυο δεκαετίες πριν τον πό-
λεμο να προχωρήσει στην πρώτη “παγκοσμιο-
ποίηση”, μοιράζοντας την Αφρική και την
Ασία και απλώνοντας τα σιδηροδρομικά δί-
κτυα και τις ναυτικές βάσεις σε όλη τη γη. Αλ-
λά η πρόοδος μετατράπηκε σε κατάρα και σε
μαζικό θάνατο. Ξέρουμε περίπου πόσα εκα-
τομμύρια άνθρωποι έπεσαν νεκροί στα χαρα-
κώματα εκείνου του πολέμου, αλλά δεν ξέ-
ρουμε πόσοι έπεσαν νεκροί από τη γρίπη. Η
πιο πρόσφατη επιστημονική εκτίμηση (όπως
αναφέρεται στο βιβλίο της Λόρα Σπίνι, ο
“Χλωμός Καβαλάρης”: Η Ισπανική Γρίπη του
1918 και πώς άλλαξε τον κόσμο) λέει πως πέ-
θαναν “50 εκατομμύρια, από τα οποία τα 30
ήταν στην Ασία. Αλλά, όπως υποστηρίζουν οι
Τζόνσον και Μίλερ, αυτή η εκτίμηση μπορεί
να είναι εξαιρετικά μικρότερη από τον πραγ-

ματικό αριθμό, τον οποίο ίσως και να τον υπο-
τιμούμε κατά 100%”, δηλαδή 50 έως και 100
εκατομμύρια νεκροί.

Στην Ινδία οι νεκροί μπορεί να να έφτασαν
τα 20 εκατομμύρια. Και το ανθρώπινο κόστος
εκτοξεύτηκε από την μαζική έλλειψη τροφής,
όχι από κάποιο ατύχημα, αλλά από την πολιτι-
κή της βρετανικής αποικιοκρατίας που είχε
σαν βασική προτεραιότητα να θρέφει το
στρατό. Ο Μάικ Ντέιβις στο βιβλίο του “Το τέ-
ρας προ των πυλών: Η παγκόσμια απειλή της
Γρίπης των πτηνών” γράφει πως με την γρίπη
να χτυπάει τους νέους, η σοδειά μειώθηκε και
οι τιμές διπλασιάστηκαν. “Η απόλυτη έλλειψη
κάθε είδους δημόσιας Υγείας πολλαπλασίασε
τις επιπτώσεις. Η κυβέρνηση αύξησε τους
φόρους στην αγροτιά για να στηρίξει το
στρατό αλλά δεν ξόδεψε το παραμικρό για
περίθαλψη στην ύπαιθρο… Ένας αμερικανός
ιεροκήρυκας έγραφε σε ένα φίλο του πως ‘η
γρίπη είναι τρομακτική. Εκατοντάδες πτώμα-
τα επιπλέουν καθημερινά στο ποτάμι. ’”.

Η φρίκη της γρίπης του ‘18 ήταν συνέχεια
της φρίκης του πολέμου και τα δύο αποτέλε-
σμα του καπιταλισμού. Εκατομμύρια φαντά-
ροι γύρισαν θυμωμένοι με τη δική τους “πα-
τρίδα” που τους αποκάλεσε ήρωες αλλά τους
άφηνε να πεθάνουν αβοήθητοι. Οργανώθη-
καν και επιχείρησαν να ανατρέψουν τον καπι-
ταλισμό από τα εργοστάσια της Ρωσίας ως
τα ναυπηγεία του Γερμανίας. Τα επαναστατι-
κά εθνικιστικά κινήματα ριζοσπαστικοποιήθη-
καν από την Ιρλανδία ως την Ινδία. Και στην
Ελλάδα, το κομμουνιστικό κίνημα έκανε την
εμφάνισή του στις γραμμές των στρατιωτών
και των παλαιών πολεμιστών. Το μανιφέστο
τους το 1922, γραμμένο από τον Παντελή
Πουλιόπουλο καλούσε σε πόλεμο κατά του
συστήματος που φέρνει “εξαθλίωση, λειψή
τροφή και τεράστιο μεγάλωμα των ασθενειών
και του αριθμού των μικρών παιδιών του λαού
που πεθαίνουν κάθε μέρα.” Αυτή τη σύνδεση
πρέπει να κάνουμε και σήμερα.

Νίκος Λούντος

  
 

  
  
 

ΕΝΑ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ “ΙΣΠΑΝΙΚΗ” ΓΡΙΠΠΗ, Η ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ
Πόλεμος, λειψή τροφή & ασθένειες

Γήπεδο που έχει μετατραπεί σε ΜΕΘ στο Κάνσας το 1920



Θα τα 
βρείτε στο

ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ηαπόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τη χρηματοδότηση
των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) συμβολίζει
πως η απάντηση στην πανδημία του κοροναϊού που είναι ένα παγ-

κόσμιο πρόβλημα κυριαρχείται από ανταγωνιστικές εθνικές απαντήσεις. 

Αυτό ισχύει και για το Πεκίνο, το μοναδικό σοβαρό αντίπαλο της Ουά-
σιγκτον. Η πανδημία έχει αντιφατικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο ρόλο
της Κίνας. Η αρχικά καθυστερημένη αντίδραση των τοπικών αρχών
στην επαρχία Χουμπέι -όπου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά ο Covid-19-
όπως και οι απόπειρες συγκάλυψης, ζημίωσαν την εικόνα της Κίνας. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ωστόσο, η καθυστερημένη αλλά αποφασιστική επιβολή της καραντίνας
από την κεντρική κυβέρνηση που συνοδεύτηκε με συστηματική ιχνηλάτηση
και μαζικά τεστ, έθεσε την πανδημία υπό έλεγχο. Δεν γνωρίζουμε το βαθμό
ανάμιξης της κυβέρνησης στις απόπειρες συγκάλυψης, ωστόσο το βέβαιο εί-
ναι ότι η σύγκριση με την ανάλγητη προχειρότητα του Τραμπ και του Μπόρις
Τζόνσον ευνοεί την Κίνα. 

Ο επίσημος προπαγανδιστικός μηχανισμός του κινέζικου κράτους
δεν χάνει ευκαιρία να τονίζει αυτή την σύγκριση. Εν τω μεταξύ, η Κίνα
εξάγει μέσα προστασίας και ιατρικό εξοπλισμό σε όλο τον κόσμο επι-
δεικνύοντας πόσο καλός πολίτης του κόσμου είναι. 

Μήπως ο Covid-19 θα είναι το επεισόδιο που οι ιστορικοί του μέλλοντος θα
θεωρούν σαν την στιγμή που η Κίνα άρχισε να αντικαθιστά τις ΗΠΑ ως το ηγε-
μονικό καπιταλιστικό κράτος; Δεν το πιστεύω. Το δολάριο και το Πεντάγωνο
είναι τα δυο θεμέλια της ηγεμονίας των ΗΠΑ. Στις παρούσες συνθήκες αυτό
που μετράει είναι το δολάριο. 

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι το κέντρο του παγκόσμιου χρηματοπι-
στωτικού συστήματος. Οι γιγάντιες τράπεζές της κυριαρχούν στις παγκό-
σμιες χρηματοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν με το δανεισμό σε δο-
λάρια. Το γεγονός αυτό καθιστά τις οικονομικές κυρώσεις τόσο αποτελε-
σματικό εργαλείο για την Ουάσιγκτον, μιας και με αυτό το τρόπο αποκό-
βει τα κράτη που βάζει στο στόχαστρο από την πρόσβαση σε πιστώσεις. 

Κι αυτές οι πιστώσεις παρέχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους σε
δολάρια. Η φυγή προς το δολάριο ήταν χαρακτηριστικό τόσο της Με-
γάλης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2008 όσο και της κρίσης της
πανδημίας σήμερα. Οι εταιρείες και τα κράτη γαντζώνονται στα δολά-
ρια που χρειάζονται για να πληρώσουν εισαγωγές και να ξοφλήσουν
δάνεια. Και ξεπουλάνε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που κατέχουν για
να εξασφαλίσουν περισσότερα δολάρια. 

Τόσο στη μια όσο και στην άλλη κρίση το κράτος των ΗΠΑ έσπευσε
να παρέχει αυτά τα δολάρια, μέσω της Κεντρικής Τράπεζας και του
Υπουργείου Οικονομικών που στέκεται πίσω της. Η Fed, η κεντρική
τράπεζα, επέκτεινε τον Μάρτη τις swap lines (δυνατότητα ανταλλαγής
δολαρίων με άλλο νόμισμα) που είχε ορίσει για τις πέντε μεγαλύτερες
κεντρικές τράπεζες σε ακόμα εννιά. 

Όμως η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας δεν ζήτησε τέτοια πιστωτική
γραμμή ούτε της προσφέρθηκε. Όχι ότι η Κίνα δεν χρειάζεται δολά-
ρια. Η κινέζικη κυβέρνηση είχε αντιδράσει στην Παγκόσμια Κρίση δί-
νοντας εντολή στις κρατικές τράπεζες να αυξήσουν δραματικά το δα-
νεισμό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα βουνό επενδύσεων και μια τεράστια
φούσκα που άφησε τις τοπικές κυβερνήσεις και τις δημόσιες επιχειρή-
σεις φορτωμένες χρέη. 

Το Πεκίνο προσπαθεί να απαλλαγεί σταδιακά από αυτό το κακό χρέ-
ος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που απάντησε στην πανδημία
με ένα πακέτο μέτρων δημοσιονομικής τόνωσης πολύ πιο περιορισμέ-
νο σε έκταση, σε σχέση με κάποιες κυβερνήσεις της Δύσης. 

Όμως, αυτό το χρέος είναι και σε δολάρια πέρα από ρενμίμπι (ή γι-
ουάν). Σύμφωνα με την South China Morning Post «Οι κινέζικες εται-
ρείες έχουν συσσωρεύσει χρέη σε δολάρια για τις επενδύσεις τους
στο εξωτερικό». Το 2021 λήγουν δάνεια ύψους 110 δις δολαρίων. 

Έτσι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας των ΗΠΑ συνεχίζει να κυριαρχεί
παγκόσμια. Όμως, αυτή η κατάσταση δεν είναι σταθερή. Όπως το
έθεσε ο Μάικλ Πέτι, ένας οικονομολόγος με έδρα το Πεκίνο: «Όσο
συρρικνώνεται το μερίδιο των ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία τόσο θα
γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις ΗΠΑ να επωμίζονται το δυσβάστα-
κτο φορτίο του κεντρικού τραπεζίτη του κόσμου». 

Ιμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί 
και ανακατατάξεις

Ένα Μαρξιστικό
οπλοστάσιο
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